Zápisnica
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 11.12. 2014

Prítomní

: Anton Štefko, starosta obce
Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Eva Pallová, Mgr. Viera Sobolová,
Miloš Strnadel, Ján Škrobák

Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom OZ
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
6. Schválenie programu rokovania
7. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
8. Správa mandátovej komisie na overenie platnosti voľby starostu a poslancov
a zlučiteľnosti ich funkcií
9. Vymenovanie zástupcu starostu
10. Voľba komisií
11. Určenie platu novozvoleného starostu
12. Poverenie poslanca OZ, na uzatváranie manželstiev, určenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti
13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
14. Plán zasadnutí OZ na i. polrok 2015
15. Diskusia
16. Návrh uznesenia
17. Záver
bod č.1.: Otvorenie
Úvodom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela hymna SR, po jej
doznení doterajší starosta obce p. Anton Štefko privítal všetkých prítomných, určil zapisovateľa
zápisnice p. Annu Chovancovú, zamestnankyňu obecného úradu a overovateľov zápisnice
poslanca Kamila Hudeca a Jána Škrobáka.
bod č.2.: Oboznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
/príloha č.1/
Predseda miestnej volebnej komisie, p. Helena Laceková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Po prečítaní
zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci predseda miestnej volebnej komisie
poprial všetkým úspešnú prácu v ďalšom volebnom období a ukončil svoj prejav.

bod č.3.: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
/príloha č.2/
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce doterajší starosta
p. Anton Štefko prečítal znenie sľubu „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.,
ktorý svojim podpisom pod text potvrdil.
bod č.4.: Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
/príloha č.3/
Po zložení sľubu novozvolený starosta obce následne určil z poslancov p. Evu
Pallovú, aby prečítala znenie sľubu poslanca: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“, ktorý svojim podpisom pod text potvrdili.
bod č.5.: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
V rámci tohto bodu novozvolený starosta obce p. Anton Štefko poďakoval prítomným
poslancom, ako aj prítomným občanom obce za prejavenú dôveru vo voľbách a verí, že svoje
sľuby naplní.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce.
bod č.6.: Schválenie programu rokovania
Novozvolený starosta obce predniesol návrh ďalšieho programu rokovania, prítomní
poslanci návrh programu jednohlasne schválili.
bod č.7.: Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Novozvolený starosta obce predniesol návrh na zloženie návrhovej a mandátovej
komisie, do ktorej boli navrhnutí poslanci p. Viera Bohušová, Ján Kubliniak a Miloš Strnadel,
návrh bol bez pripomienok jednohlasne schválený.
bod č.8.: Správa mandátovej komisie na overenie platnosti voľby starostu a poslancov
a zlučiteľnosti ich funkcií
/príloha č. 4/
Predseda mandátovej komisie p. Viera Bohušová prečítala Správu mandátovej komisie,
ktorá overila platnosť voľby starostu obce a poslancov OZ , preverila osvedčenia o zvolení
starostu obce a poslancov OZ a zlučiteľnosti ich funkcií, skonštatovala, že zložili sľub v súlade
so zákonom a nevykonávajú ani jednu z funkcií, ktoré by boli nezlučiteľné s funkciou starostu
obce a poslanca OZ.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu mandátovej komisie.
bod č.9.: Vymenovanie zástupcu starostu
Novozvolený starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. vymenováva za zástupcu starostu obce poslanca Kamila Hudeca.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto skutočnosť.

bod č.10.: Voľba komisií
Novozvolený starosta obce podal návrh na zriadenie komisií a to:
-

komisiu pre verejný poriadok
komisiu pre kultúru a šport
finančnú komisiu.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje menované komisie.

Ďalej podal návrh na predsedu a členov komisie pre verejný poriadok, navrhnutý za
predsedu bol pán Lukáš Staňo a členovia komisie Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak,
Miloš Strnadel, Ján Škrobák, Eva Pallová, Mgr. Viera Sobolová, Ľubomír Ďuriš. Návrh bol
jednohlasne prijatý.
Návrh predsedu komisie pre kultúru a šport poslanca Miloša Strnadela a členov komisie
Ján Kubliniak, Ján Škrobák, Mgr. Viera Sobolová, Eva Pallová, Pavol Hýll, Marián Remiš,
Jozef Mihálik, Anton Remiš. Návrh bol jednohlasne schválený.
Návrh finančnej komisie v zložení predseda komisie Viera Bohušová, členovia Kamil Hudec,
Ján Kubliniak. Návrh bol jednohlasne schválený.
bod č. 11.: Určenie platu starostu obce
Pani Helena Laceková oboznámila prítomných poslancov o spôsobe určenia platu
starostu obce, ktorý je v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v z.n.p.. Mesačný plat starostu je 1,65 násobku podľa
počtu obyvateľov a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a podľa §4 ods. 2 obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 je 824,00 €, teda plat je 1359,60 €
a obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že ho navýši o 70%.
Obecné zastupiteľstvo určuje plat v súlade so zákonom.
bod č.12.: Poverenie poslanca OZ, na uzatváranie manželstiev, určenie sobášnych dní
a sobášnej miestnosti
Za sobášiaceho bol poverený poslanec Kamil Hudec, za sobášne dni boli navrhnuté
piatok a sobota a za sobášnu miestnosť bola navrhnutá zasadačka obecného úradu. Poslanci
návrh jednohlasne schválili.
bod č.13.: Poverenie poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí OZ
Novozvolený starosta obce podal návrh, aby OZ poverilo poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia
veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Kamila Hudeca..
bod č.14.: Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2015
Novozvolený starosta predniesol návrh zasadnutí OZ, ktoré určil na mesiace február,
máj a august, bližšie dátumy zasadnutia budú určené vždy na zasadnutí. Poslanci návrh
jednohlasne schválili.

Bod č.15.: Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. starosta, ktorý predniesol návrh na schválenie odmeny pre
hlavného kontrolóra p. Tomáša Káčera vo výške 100,00 € a poslanca Kamila Hudeca vo výške
200,00 €, poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č.16.: Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie, predniesol prítomným poslancom návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. vymenovanie poslanca p. Kamila Hudeca za zástupcu starostu obce
4. správu mandátovej komisie na overenie platnosti voľby starostu a poslancov
a zlučiteľností ich funkcií
B. k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce p. Anton Štefko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Viera Bohušová, Kamil Hudec, Eva Pallová,
Ján Kubliniak, Mgr. Viera Sobolová, Miloš Strnadel, Ján Škrobák
C. p o v e r u j e
1. poslanca Kamila Hudeca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. poslanca Kamila Hudeca za sobášiaceho
E. s c h v a ľ u j e
1. program ustanovujúceho zasadnutia
2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení Viera Bohušová, Miloš Strnadel, Ján Kubliniak
3. sobášne dni - piatok, sobota a sobášnu miestnosť - zasadačka obecného úradu.
4. plán zasadnutí OZ na I. polrok 2015
5. zriadenie komisií, a to:
- komisiu pre verejný poriadok v zložení : Lukáš Staňo - predseda komisie, Viera Bohušová,
Miloš Strnadel, Ľubomír Ďuriš, Mgr. Viera Sobolová, Eva Pallová, Ján Kubliniak,
Ján Škrobák
- komisiu pre kultúru a šport v zložení : Miloš Strnadel - predseda komisie, Jozef Mihálik, Eva
Pallová, Marián Remiš, Mg. Viera Sobolová, Anton Remiš,
- finančnú komisiu v zložení: Viera Bohušová - predseda komisie, Kamil Hudec, Ján Kubliniak
6. odmeny pre poslanca Kamila Hudeca vo výške 200,00 € a hlavného kontrolóra obce
p. Tomáša Káčera vo výške 100,00 €

F. u r č u j e
1. zapisovateľku zápisnice Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice Kamila Hudeca,
Jána Škrobáka
2. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v z.n.p. mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenú na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý je 1359,60 € a navýšený o 70%.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.5/2014 z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Bod č.17.: Záver
Záverom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvolený starosta
obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Ján Škrobák

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

