Obecné zastupiteľstvo Lacková
Zápisnica
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 13.12.2014
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Zvolení kandidáti na post poslanca:
Peter Galík
Stanislav Osvald
Jaroslav Szentiványi
Andrej Štefaník

Neprítomný:
Ostatní prítomní:

Marek Selep - zvolený kandidát na post poslanca
Helena Selepová – predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obce
Veronika Selepová – bývala kontrolórka obce
Bc. Veronika Krafčíková – bývala poslankyňa OZ
Mgr. Alena Kubisová – zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Poverenie poslanca OZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
(v prípade §12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
9. Zriadenie komisií obce
10. Určenie platu starostu
11. Nakladanie s majetkom obce
12. Diskusia, rôzne
13. Záver
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva s polhodinovým oneskorením z dôvodu
neprítomnosti časti poslancov otvoril a následne viedol doterajší a zároveň novozvolený starosta obce Ing.
Marek Gallík. Na úvod prvého zasadnutia v novom volebnom období zaznela štátna hymna SR.
K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných. Podľa priloženej prezenčnej listiny starosta
skonštatoval, že na ustanovujúcej slávnostnej schôdzi nie je prítomný zvolený kandidát na post poslanca p.
Marek Selep.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Marek Gallík, starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov
zápisnice Jaroslava Szentiványiho a Andreja Štefaníka.
Uznesenie: OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice
K bodu č. 3 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení
Výsledky hlasovania vo voľbách do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa uskutočnili dňa
15. novembra 2014 oznámila predsedníčka miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy

obce, pani Helena Selepová. Občania zvolili starostu obce a 5-členné obecné zastupiteľstvo. Starostom obce
bol zvolený Ing. Marek Gallík.
Za poslancov obecného zastupiteľstvo boli zvolení :
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Galík,
Andrej Štefaník
Marek Selep
Stanislav Osvald
Jaroslav Szentiványi

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej b e r i e n a v e d o m i e výsledky voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva
K bodu č. 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Ing. Marek Gallík prečítal znenie sľubu starostu obce a svojim podpisom pod
text sľubu sľub zložil. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Helena Selepová odovzdala
novozvolenému starostovi Ing. Marekovi Gallíkovi osvedčenie o zvolení.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej k o n š t a t u j e, ž e novozvolený starosta obce Ing. Marek
Gallík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
K bodu č. 5 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Nastal slávnostný akt sľubu poslancov. Novozvolený starosta Ing. Marek Gallík prečítal znenie sľubu
poslancov a poslanci zložili sľub svojim podpisom pod text sľubu a zároveň predsedníčka volebnej komisie
odovzdala poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.
zvolení poslanci obecného
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej k o n š t a t u j e, ž e
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Peter Galík
Stanislav Osvald
Jaroslav Szeniványi
Andrej Štefaník
K bodu č. 6 – Vystúpenie starostu
Po vykonaní sľubu poslancov staro-nový starosta obce Ing. Marek Gallík predniesol krátky príhovor,
v ktorom poďakoval za prejavenú dôveru. Taktiež poďakoval bývalej kontrolórke a poslancom bývalého OZ
za ich prácu v prospech obce počas ich výkonu funkcie. Zároveň dúfa, že v spolupráci so
súčasnými poslancami obecného zastupiteľstva sa obec Lacková bude rozvíjať k spokojnosti všetkých
občanov a atmosféra medzi občanmi bude čo najlepšia a tiež verí, že spolu s poslancami bude pokračovať
v aktivitách a akciách, ktoré sú už rozbehnuté. Následne odovzdal vecné dary prítomným končiacim
poslancom OZ a bývalej kontrolórke obce.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej b e r i e
starostu a udelenie vecných darov.

n a

ve d om ie

vystúpenie novozvoleného

K bodu č. 7 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sa na schôdzi nachádzajú štyria
poslanci a oboznámil prítomných s navrhovaným programom schôdze a nechal hlasovať.
Hlasovanie:

ZA:
4
PROTI:
0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Program rokovania schválený
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu

K bodu č. 8 – Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ (v prípade §12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili návrh, na poverenie niektorého z poslancov, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanec Andrej Štefánik navrhol na túto
funkciu poslanca Petra Galíka, nakoľko vo voľbách získal najväčší počet hlasov občanov. Obecné
zastupiteľstvo tento návrh jednohlasne odsúhlasilo.
Hlasovanie:

ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

4
0
0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej p o v e r u j e poslanca Petra Galíka zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 9 – Zriadenie komisií obce
Na úvod tretieho bodu rokovania starosta obce oboznámil prítomných o úlohách, funkciách a zakladaní
komisií v obci. Starosta obce navrhol v obci zriadiť nasledovné komisie:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií – nutnosť zriadenia tejto komisie vyplýva zo
zákona.
Návrh členov: všetci poslanci OZ, a to: Peter Galík, Jaroslav Szentiványi, Andrej Štefaník
Návrh predsedu: Stanislav Osvald
Hlasovanie:

ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

4
0
0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
A. z r i a ď u j e
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
B. v o l í
a) predsedu komisie: Stanislav Osvald
b) členov komisie: poslancov: Peter Galík, Jaroslav Szentiványi, Andrej Štefaník
Komisia pre riešenie sťažností občanov – úlohou je prehodnotenie nahlásených sťažností občanov.
Návrh zloženia komisie: všetci poslanci OZ, a to: Peter Gallík, Stanislav Osvald, Jaroslav Szentiványi
Návrh predsedu: Andrej Štefaník
Hlasovanie:

ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

3
0
1

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
A. z r i a ď u j e
Komisiu pre riešenie sťažností občanov
B. v o l í
a) predsedu komisie: Andrej Štefaník
b) členov komisie: poslancov: Peter Galík, Stanislav Osvald, Jaroslav Szentiványi
K bodu č.10 – Schválenie platu starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných o zložení platu starostu obce podľa Zákona NRSR o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (zák. č. 253/1994) a predložil prítomným

tabuľku s výpočtom mzdy s možnosťami v zmysle uvedeného zákona. Starosta vyzval poslancov na
diskusiu, pričom uviedol, že je potrebné prihliadať na možnosti obce, kde pripomenul, že v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2015 je priestor na prípadné navýšenie nanajvýš 10%. Poslanec Galík navrhol
navýšenie platu starostu o 10%. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu o návrhu.
Hlasovanie:

ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

4
0
0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu Ing. Mareka Gallíka vo výške 811 € hrubá mzda (cca 568,52 € čistá mzda t.j. navýšenie o 10%.)
K bodu č. 11 – Nakladanie s majetkom obce
Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo schválilo na poslednej schôdzi zámer nakladania s majetkom obce
(uznesenie č. 62/2014), ktorý bol zverejnený obvyklým spôsobom bez pripomienok občanov. O zámere
podrobne starosta informoval prítomných (situáciu vysvetlil aj na mape). Prebehla diskusia, na záver ktorej,
sa poslanci zhodli, že rokovanie o tomto bode presunú na najbližšiu schôdzu, aby sa mohli so situáciou
oboznámiť na mieste.
Hlasovanie:

ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

4
0
0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej o d r o č u j e
v zmysle uznesenia č. 62/2014 na najbližšiu schôdzu OZ.

rokovanie o nakladaní s majetkom obce

K bodu č. 12 – Diskusia, rôzne
V diskusii starosta požiadal poslancov o schválenie úpravy činnosti obecného úradu i jeho miesta výkonu
práce v zimných mesiacoch, nakoľko v budove OcÚ nie sú vhodné pracovné podmienky – rovnako ako
minulý rok, čo bude viesť k úspore nákladov na energie. Navrhovaná pracovná doba OcÚ v stredu od 13:00
– 15:30, v iných dňoch na zavolanie podľa potreby, resp. v RD č.71, kde bude starosta vykonávať pracovnú
činnosť.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje úpravu pracovnej doby OcÚ a miesta výkonu práce starostu v zimných mesiacoch
Starosta informoval poslancov o zabezpečení športovej voľnočasovej aktivity pre mládež obce, kde po
dohode s obcou V.Ružbachy hrávajú florbal v miestnej telocvični. Navrhol poslancom, aby obec v rámci
financií v rozpočte na rok 2015 podporila túto aktivitu úhradou polovice platby za telocvičňu t.j. 1€ za jednu
návštevu za jednu osobu.
Hlasovanie:

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje podporu voľnočasových športových aktivít mládeže- hra florbalu formou úhrady
1/2 poplatku za telocvičňu v obci V.Ružbachy v sume 1€/1osoba/1návšteva.

V ďalšom starosta oboznámil členov OZ o rozbehnutých aktivitách a akciách obce od posledného rokovania
v minulom volebnom období a poprosil ich, aby si do budúcej schôdze pripravili návrh "priorít" na
nasledujúce obdobie tak, aby bolo možné stanoviť smerovanie obce do ďalšieho obdobia.

K bodu č. 12 – Záver
Ing. Marek Gallík, starosta obce, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a slávnostne zasadnutie
ukončil.

Ing. Marek Gallík, starosta obce:
Jaroslav Szentiványi, poslanec:
Andrej Štefaník, poslanec:
Mgr. Alena Kubisová, zapisovateľka:

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

