ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 30. 07. 2018 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

MVDr. Juraj Gallo

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho
Ing. Iveta Ganajová

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Mgr. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Lýdia Fandáková

Dňa 30. júla 2018 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15:15 hod. otvoril a viedol starosta obce
Ing. Július Laššan.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 4 poslanci, čím
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva doručený.

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 2018-2022
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie
2018-2022
6. Prejednanie a schválenie uznesení
7. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:
za – 4 poslanci(Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.
Program rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Ing. Igor Dacho
MVDr. Juraj Gallo

Hlasovanie:
za – 4 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová , MVDr. Gallo, Chlebušová),
proti – 0 poslancov,
zdržali sa – 0 poslancov.
3. Kontrola plnenia uznesení zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 24/2018.
Uznesenie č. 24/2018 – Zámer predaja pozemku
Pani Michaele Farkašovej bolo 18. 07. 2018 zaslané oznámenie o zamietnutí Zámeru predaja
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Mokrá Lúka, vedeného Správou katastra Revúca, parcely
registra „KN-C“ p. č. 617/5 o výmere 194 m2, orná pôda, parcely registra „KN-C“ p. č. 617/6 o výmere
113 m2, orná pôda.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 25/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva .
4.

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 2018-2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.203/2018 Z. z. vyhlásil nové
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Obecné
zastupiteľstvo je povinné v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania volieb určiť a schváliť rozsah
výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. Navrhujeme odsúhlasiť na celé funkčné obdobie 2018 –
2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok s odôvodnením, že funkcia starostu v obci
Mokrá Lúka si vyžaduje celého človeka a vychádzajúc z minulosti o potrebe rozsahu výkonu práce vo
funkcii starostu, aj vzhľadom na pribúdajúce kompetencie miest a obcí a z toho vyplývajúcich
povinností, nie je opodstatnené uvažovať o krátení úväzku starostu obce pre budúce volebné obdobie.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke podľa §11 ods. 4
písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo

volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce Mokrá Lúka vykonávať funkciu v celom rozsahu
(na plný úväzok).
Hlasovanie:
za – 4 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),
proti – 0 poslancov, zdržalo sa – 0 poslancov.
5.
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie
2018-2022
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť počet
poslancov pre budúce volebné obdobie. Navrhujeme odsúhlasiť na celé funkčné obdobie 2018 -2022
počet poslancov „5“.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2018 - Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke podľa §9 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje
pre volebné obdobie 2018 až 2022 celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom
obvode pre celú obec Mokrá Lúka.
Hlasovanie:
za – 4 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),
proti – 0 poslancov, zdržalo sa – 0 poslancov.

6. Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.
7. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Igor Dacho

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

MVDr. Juraj Gallo

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 30. 07. 2018

........................................................
Ing. Július Laššan
Starosta obce

