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                                                   Zápisnica 
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa: 29.11.2018 v zasadačke 

                                                   Obecného úradu v Lukovištiach 

 

1/ Hymna SR 

2/ Otvorenie zasadnutia 

3/ Určenie zapisovateľa 

4/ Výsledky volieb 

5/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky a prevzatie osvedčenia 

6/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ  prevzatie osvedčení 

7/ Vystúpenie zvolenej starostky 

8/  Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice 

9/ Voľba pracovných komisií 

10/ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

11/ Zriadenie komisií a ich predsedov 

12/ Určenie platu starostu 

13/ Schválenie plánu práce a 1. zasadnutia OZ 

14/ Prijatie uznesení 

15/ Záver 

 

Ad1/ Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Lukovištiach začalo hymnou SR. 

Ad2/ Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka Alena Segedyová. Privítala 

všetkých prítomných.  

Ad3/ Za zapisovateľku zápisnice  bola určená Soňa Bordášová. 

Ad4/ S výsledkami volieb do orgánov samosprávy  zo dňa 10.11.2018 oboznámil predseda volebnej 

komisie Mgr. Jozef Mitter. 

Ad5/ Predseda volebnej komisie vyzval znovuzvolenú starostku Alenu Segedyovú k zloženiu sľubu 

starostu  odovzdal jej osvedčenie o zvolení. Novozvolená starostka zložila sľub a podpisom potvrdila 

jeho zloženie. 
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Ad6/ Novozvolená starostka obce vyzvala poslancov k zloženiu sľubu poslancov , ktorí si od predsedu 

volebnej komisie prevzali osvedčenia o zvolení a svojim podpisom to potvrdili. 

Ad7/ Novozvolená starostka obce poďakovala všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb a tak jej 

znovu prejavili dôveru. Zároveň však poďakovala všetkým občanom za pomoc v minulom volebnom 

období. Vyzvala novozvolených poslancov k úzkej spolupráci pre našu obec a zároveň ich poprosila, 

aby aj oni vo svojom mene aktivizovali občanov, lebo ako zdôraznila je veľmi malý záujem o veci 

verejné zo strany občanov súdiac tak aj o účasti na ustanovujúcom zasadnutí.   

Ad8/ Starostka obce predložila poslancom na schválenie program zasadnutia a overovateľov 

zápisnice. Program bol jednomyseľne schválení a za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne 

schválení poslanci Klapiš a Mišurák. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 183/2018 

Za:5                                                             Proti:0                                                         Zdržal sa:0 

Ad9/ Starostka obce vyzvala poslancov k voľbe pracovných komisií. Poslanci jednomyseľne schválili 

mandátovú komisiu v zložení Bordášová, Hronec. Mandátová komisia konštatovala, že je prítomných 

všetkých 5 poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Návrhovú komisiu v zložení Klapiš a Mgr. 

Útis. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 184/2018 

Za:5                                                             Proti:0                                                         Zdržal sa:0 

Ad10/ Starostka obce poverila zastupovaním starostky poslanca s najvyšším počtom hlasov  ako 

nepísaného pravidla poslanca Mgr. Richarda Útisa. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 185/2018 

Za:5                                                             Proti:0                                                          Zdržal sa:0 

Ad11/ Starostka vyzvala poslancov k zvoleniu komisií a ich predsedov. Ďalší členovia komisií budú 

volení na 1. riadnom zasadnutí OZ 21.2.2019. Poslanci schválili jednomyseľne zriadenie komisie 

finančnej – predsedníčka Bordášová, komisie verejného poriadku a ochrany ŽP- predseda Klapiš 

a sociálno-kultúrnu a športovú-predseda Mgr.Útis. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 186/2018 

Za:5                                                              Proti:0                                                         Zdržal sa:0 

Ad12/Pracovníčka obecného úradu p. Boľfová predložila poslancom určenie platu starostu aj 

s dôvodovou správou v zmysle § 11ods.4 písm. i/ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ktorým je zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov na základe priemernej mesačnej 

mzdy vyčíslenej ŠÚ za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku.  S ohľadom na počet 

obyvateľov v rozmedzí do 500 obyvateľov ide o násobok 1,65. V súlade s týmto určuje plat starostke 

obce Lukovištia Alene Segedyovej s účinnosťou od zloženia sľubu po zaokrúhlení 992,00eur. Poslanci 

určení plat jednomyseľne schválili./príloha zápisnice/ 
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K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č : 187/2018 

Za:5                                                           Proti:0                                                             Zdržal sa:0   

Ad13/ Starostka obce predložila novozvolenému OZ plán práce na I. polrok 2019 s termínom prvého 

zasadnutia 21.2.2019. Poslanci plán bez pripomienok  jednomyseľne schválili. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 188/2018 

Za:5                                                           Proti:0                                                             Zdržal sa:0 

Ad14/ Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktoré bolo jednomyseľne schválené. 

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č: 189/2018 

Za:5                                                           Proti:0                                                            Zdržal sa:0 

Ad15/ Záverom novozvolená starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala všetkým 

veľa chuti a elánu do nového volebného obdobia, pokojné prežitie vianočných sviatkov a v Novom 

roku 2019 všetko len to najlepšie. 

                                                                         d.a.h 

 

Overovatelia zápisnice: Tomáš Klapiš .............................................................. 

                                           Oto Mišurák .............................................................. 
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