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ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa
konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce
______________________________________________________________________________

Prítomní :

Novozvolení poslanci :
-

Ing. Igor Dacho

-

MVDr. Juraj Gallo

-

Ing. Iveta Ganajová

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Renáta Chlebušová

Ďalší pritomní :
-

Ing. Ondrej Bafia – predseda miestnej volebnej komisie

-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka miestnej volebnej

komisie, pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka
-

Mária Čajková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

-

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej
Lúke volebného obdobia 2014-2018 v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.00 hod. otvoril a viedol starosta obce Ing. Július
Laššan.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol do programu zasadnutia doplniť
nasledovné :
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-

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014

-

Návrh výšky odmeny poslancov a členov odbornej komisie

-

Návrh výšky odmeny zástupcovi starostu obce

-

Schválenie úpravy platu starostu obce

P r o g r a m:

1/
2/
3/
a)

b)
c)
d)
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Otvorenie zasadnutia
Menovanie zapisovateľa
Výsledky volieb a zloženie sľubu:
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej
komisie)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva)
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Diskusia
Záver

K bodu 2 – Menovanie zapisovateľa
Za zapisovateľku menoval :

Ing. Henrietu Ďurčovú

3

K bodu 3
Z poverenia miestnej volebnej komisie v Mokrej Lúke vystúpila a o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy obce Mokrá Lúka informovala p. Ing. Henrieta Ďurčová, zapisovateľka
miestnej volebnej komisie. Príloha zápisnice obsahuje výsledky volieb.
Pán Ing. Ondrej Bafia – predseda miestnej volebnej komisie predložil na podpis sľub
starostu obce a sľub poslancov. Po podpísaní sľubu odovzdal novozvolenému starostovi obce
osvedčenie o jeho zvolení a následne do rúk starostu zložili sľub aj poslanci obecného
zastupiteľstva. Predseda komisie poprial všetkým novozvoleným do ďalšieho volebného obdobia
veľa úspechov v tvorivej práci.

K bodu 4 – Menovanie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta menoval :

Ing. Ivetu Ganajovú
Ing. Júliusa Kvetka, CSc.

K bodu 5
Starosta obce predložil na prejednanie :
a/ oprávnenie pre styk s bankami :

Ing. Július Laššan
Ing. Igor Dacho
Ekonómka

b/ pokladničná hotovosť vo výške :

1 000,- EUR

c/ súhlas obecného zastupiteľstva s použitím súkromného motorového vozidla pre starostu obce
na služobné účely s preplatením cestovného podľa zákona
d/ návrh zmeny článku 3 – Výška odmeny poslancov a členov odbornej komisie – Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (zo dňa 18.08.2010) sa mení v bode 1. a)
nasledovne : „- účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 20,- EUR za zasadnutie“,
odmenu správcovi cintorína nasledovne : 22,- EUR za pohreb, 30,- EUR za občianske obrady
a 5,- EUR / mesačný paušál.
e/ návrh odmeny zástupcovi starostu obce na 70,- Eur / mesiac.
f/ doplnkové dôchodkové poistenie :
- pre starostu obce vo výške 3 %
- pre pracovníčky obecného úradu 3 %
g/ schválenie platu starostu obce
K bodu 6
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce a to: Ing. Igor Dacho
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K bodu 7
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
K bodu 8
Starosta obce predložil nasledovné návrhy :
a/ návrh na vytvorenie komisií, určenie ich predsedov a členov :
- komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok – predseda poslanec Ing. Július
Kvetko, CSc. člen: poslankyňa Ing. Iveta Ganajová, MVDr. Juraj Gallo
- komisia pre kultúru, sociálnu oblasť šport a mládež – predseda poslankyňa Renáta Chlebušová,
člen: MVDr. Juraj Gallo, Ing. Iveta Ganajová, Ing. Štefánia Dachová, Mgr. Andrea Houšková,
Jana Kriaková, Zuzana Kiselová, Mária Gallová, Dana Repáková, Ján Siták, Ondrej Bafia
- komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. – predseda poslanec
Ing. Igor Dacho, členovia: Renáta Chlebušová, MVDr. Juraj Gallo
- inventarizačná komisia – predseda poslanec MVDr. Juraj Gallo, členovia: Ing. Iveta Ganajová,
Ing. Igor Dacho
- finančná komisia – predseda poslanec Ing. Igor Dacho, člen: Renáta Chlebušová
b/ ďalšie návrhy :
- návrh na správcu domu smútku a cintorína – Oľga Repáková
- návrh na obecného hospodára – Jaroslav Repák
- návrh na vedúcu obecnej knižnice – Mária Hrnčiarová

Diskusia sa niesla v znamení nanesených problémov a záverom vyústila do prijatia
uznesení.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke :
A / BERIE NA VEDOMIE
uznes. č. 1/2014
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
uznes. č. 2/2014
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
uznes. č. 3/2014
Návrh na správcu domu smútku a cintorína – pani Oľga Repáková
Návrh na obecného hospodára – pán Jaroslav Repák
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-

Návrh na vedúcu obecnej knižnice – pani Mária Hrnčiarová

uznes. č. 4/2014
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu a to poslanca Ing. Igora Dacha.
uznes. č. 5/2015
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu od 10. 12. 2014.
B / KONŠTATUJE
uznes. č. 6/2014
1. novozvolený starosta obce Ing. Július Laššan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolený poslanci : Ing. Igor Dacho, Ing. Július Kvetko, CSc., Ing. Iveta Ganajová, MVDr.
Juraj Gallo, Renáta Chlebušová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
C/ ZRIAĎUJE
uznes. č. 7/2014
Zriaďuje komisie a to : - komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok
- komisia pre kultúru, sociálnu oblasť šport a mládež
- komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
- inventarizačná komisia
- finančná komisia
D/ SCHVAĽUJE
uznes. č. 8/2014
Schvaľuje oprávnenie pre styk s bankami:
- Ing. Július Laššan
- Ing. Igor Dacho
- Ekonómka
Hlasovanie:

za hlasovali: 5
zdržalo sa:
0
proti:
0

poslanci
poslancov
poslancov

uznes. č. 9/2014
Schvaľuje pokladničnú hotovosť vo výške 1 000,- Eur.
Hlasovanie:

za hlasovali: 5
zdržalo sa:
0
proti:
0

poslanci
poslancov
poslancov

uznes. č. 10/2014
Súhlas obecného zastupiteľstva s použitím súkromného motorového vozidla pre starostu
obce na služobné účely s preplatením cestovného podľa zákona.
Hlasovanie:

za hlasovali: 5
zdržalo sa:
0

poslanci
poslancov
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proti:

0

poslancov

uznes. č. 11/2014
Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, odmenu
správcovi cintorína nasledovne : 22,- EUR za pohreb, 30,- EUR za občianske obrady a 5,- EUR
/ mesačný paušál, a nároky starostu obce uvedené v bode 5/c tejto zápisnice, ako aj ostatné
náležitosti uvedené pod bodom 5, písmeno a,b,d.
Hlasovanie :za hlasovalo :
proti :
zdržali sa:

5
0
0

poslanci
poslancov
poslanci

uznes. č. 12/2014
Schvaľuje návrh výšky odmeny zástupcovi starostu obce na 70,- Eur / mesiac.
Hlasovanie: za hlasovalo:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

poslanci
poslancov
poslanci

uznes. č. 13/2014
Schvaľuje doplnkové dôchodkové poistenie:
- pre starostu obce vo výške 3 %
- pre pracovníčky obecného úradu 3 %
Hlasovanie:

za hlasovalo: 5
Zdržalo sa:
0
Proti:
0

poslanci
poslancov
poslancov

uznes. č. 14/2014
Schvaľuje plat starostu obce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a plat. pomeroch starostov obcí a primátorov miest vo výške 1,65 násobku priem. mzdy
v hospodárstve SR, zvýšený o 70 % s platnosťou od 10. 12. 2014, (824 x 1,65) + 952 = 2312,Eur.
Hlasovanie:

za hlasovali: 5
Zdržalo sa:
0
Proti:
0

poslanci
poslancov
poslancov

uznes. č. 15/2014
Schvaľuje predsedov a členov komisie z radou poslancov obecného zastupiteľstva a členov
z radou neposlancov.
- komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok – predseda poslanec Ing. Július
Kvetko, CSc. člen: poslankyňa Ing. Iveta Ganajová, poslanec MVDr. Juraj Gallo
- komisia pre kultúru, sociálnu oblasť šport a mládež – predseda poslankyňa Renáta Chlebušová,
člen: poslanec MVDr. Juraj Gallo, poslankyňa Ing. Iveta Ganajová, Ing. Štefánia Dachová, Mgr.
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Andrea Houšková, Jana Kriaková, Zuzana Kiselová, Mária Gallová, Dana Repáková, Ján Siták,
Ondrej Bafia
- komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. – predseda poslanec
Ing. Igor Dacho, členovia: poslankyňa Renáta Chlebušová, poslanec MVDr. Juraj Gallo
- inventarizačná komisia – predseda poslanec MVDr. Juraj Gallo, členovia: poslankyňa Ing. Iveta
Ganajová, poslanec Ing. Igor Dacho
- finančná komisia – predseda poslanec Ing. Igor Dacho, člen: poslankyňa Renáta Chlebušová

Hlasovanie: za hlasovalo:
Proti:
Zdržali sa:

5
0
0

poslanci
poslancov
poslanci

K bodu 9

K bodu 10 ( z á v e r )
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19.00 hod. a poďakoval
prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a aktívny prístup k prejednávaným materiálom .

O v e r o v a t e l i a : Ing. Iveta Ganajová

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

Ing. Július Kvetko, CSc.

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

Zapísala : Ing. Henrieta Ďurčová

Ing. Július L a š š a n
starosta obce
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