Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lopašov č. 5/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 10.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)

Program: (Príloha č. 2)

1. Vytvorenie podkladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.1. Otvorenie zasadnutia.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb a odovzdanie
osvedčení.
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
1.6. Príhovor novozvoleného starostu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Určenie platu starostu obce.
Návrh na uznesenie.
Diskusia.
Záver.

Bod č. 1 – Vytvorenie podkladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod zasadnutia odznela hymna Slovenskej republiky.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril
starosta obce RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Mariána Vlkoviča, MUDr. Andreja
Nesteša a za zapisovateľku Danielu Branišovú.
1.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb a odovzdanie
osvedčení.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie, Mgr. Marta Ševčovičová, oboznámila prítomných
so znením zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva
a starostu obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lopašov č. 5/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 10.12.2018
Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov:
1. Mário Beblavý
2. RNDr. Jozef Petušík

s počtom hlasov 403
s počtom hlasov 130

Za starostu obce bol zvolený Mário Beblavý.
Výsledky pre voľby poslancov OZ obce Dolný Lopašov – poradie podľa počtu hlasov:
1. Marián Gajdošík
2. JUDr. Daniel Ondrejovič
3. Ing. Patrik Braniša
4. Michal Bobček
5. Ing. Adam Zemko
6. Ing. Marián Vlkovič
7. MUDr. Andrej Nesteš

s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov

366
324
323
296
294
274
260

s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov

207
162
161
127

Náhradníci – poradie podľa počtu hlasov:
1. Daniel Madro
2. Rastislav Mikuš
3. Miroslav Madunický
4. Mgr. Jozef Mnešický
Počet oprávnených voličov : 825
Počet zúčastnených voličov: 545
Účasť voličov v percentách: 66,06%
OZ v Dolnom Lopašove berie na vedomie výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva.
Bolo prijaté uznesenie č. 23 /2018

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Novozvolený starosta obce Mário Beblavý zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce, ktorý
potvrdil svojim podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. Predsedníčka
volebnej komisie odovzdala starostovi obce osvedčenie o zvolení a zablahoželala mu k
úspechu v komunálnych voľbách. Následne novozvolený starosta prevzal insígnie obce a
vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ v Dolnom Lopašove konštatuje, že novozvolený starosta obce Mário Beblavý zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Bolo prijaté uznesenie č. 24 /2018
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Dolný Lopašov č. 5/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 10.12.2018
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Za všetkých poslancov predniesol text sľubu poslancov pán Marián Gajdošík.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva – Michal Bobček, Ing. Patrik Braniša , Marián
Gajdošík, MUDr. Andrej Nesteš, JUDr. Daniel Ondrejovič, Ing. Marián Vlkovič, Ing. Adam
Zemko po prečítaní sľubu poslanca jednotlivo pristupovali k podpísaniu sľubu, k prevzatiu
osvedčenia o zvolení a slovom „sľubujem“ svoj sľub potvrdili.
OZ v Dolnom Lopašove konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Michal Bobček, Ing. Patrik
Braniša, Marián Gajdošík, MUDr. Andrej Nesteš, JUDr. Daniel Ondrejovič, Ing. Marián
Vlkovič, Ing. Adam Zemko.
Bolo prijaté uznesenie č. 25 /2018

1.6. Príhovor novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta obce Mário Beblavý predniesol príhovor, v úvode ktorého zablahoželal
novozvoleným poslancom. Vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre
našu obec veľa dobrého a spolu vytvoríme také podmienky pre našich občanov, aby sa im
v obci dobre bývalo. Verí, že spoločné ciele a predsavzatia dokážu premeniť do reálnych
skutkov. Dôvera občanov je výzvou a záväzkom do budúcnosti. Dodal, že jeho snahou bude
riešiť s obecným zastupiteľstvom problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré
trápia obec a občanov. Rád uvíta od občanov návrhy a podnety na skvalitnenie svojej práce.
Na záver poďakoval bývalému vedeniu obce, predovšetkým RNDr. Jozefovi Petušíkovi,
poslancom a všetkým, ktorí sa podieľali na fungovaní obce posledné štyri roky. Vyslovil
prosbu o trpezlivosť, kým sa s poslancami zorientujú v problematike riadenia obce. Verí, že
ich snaha prinesie ovocie.
OZ v Dolnom Lopašove berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu.
Bolo prijaté uznesenie č. 26 /2018

Bod č. 2 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta obce dal za predložený program ustanovujúceho zasadnutia hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
1. Vytvorenie podkladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.1. Otvorenie zasadnutia.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb a odovzdanie
osvedčení.
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
1.6. Príhovor novozvoleného starostu.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Určenie platu starostu obce.
Návrh na uznesenie.
Diskusia.
Záver.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 27 /2018

Bod č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Starosta obce navrhol nasledovné zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie





mandátová komisia – Marián Gajdošík, Michal Bobček, MUDr. Andrej Nesteš
návrhová komisia - Ing. Adam Zemko, JUDr. Daniel Ondrejovič, Ing. Patrik Braniša
volebná komisia – Marián Gajdošík, Ing. Adam Zemko, Ing. Marián Vlkovič

Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove volí mandátovú komisiu v zložení : Marián Gajdošík,
Michal Bobček, MUDr. Andrej Nesteš, návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adam Zemko, JUDr.
Daniel Ondrejovič, Ing. Patrik Braniša, volebnú komisiu v zložení: Marián Gajdošík, Ing.
Adam Zemko, Ing. Marián Vlkovič.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 28 /2018

Bod č. 4 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. (Príloha č.3 )
Po overení dokladov o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
p. Marián Gajdošík prečítal Správu mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ v Dolnom Lopašove berie na vedomie správu mandátovej komisie.
Bolo prijaté uznesenie č. 29 /2018

Bod č. 5 - Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
OZ.
Starosta obce navrhol za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva Mariána Gajdošíka.
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Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove poveruje poslanca Mariána Gajdošíka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
prítomní:7

_

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 30 /2018

Bod č. 6 - Určenie platu starostu obce.
Dňom 1.12.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorou
sa menia koeficienty pre výpočet platu ako i zmena maximálneho percentuálneho navýšenia
platu. V zmysle tohto zákona je plat starostu obce určený ako 1,83 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o percentuálnom navýšení platu starostu a na základe toho
mu patrí plat vo výške násobku mzdy v zmysle novely zákona 253/1994 Z.z. platnej od
1.12.2018.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo určuje 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 mesačný plat starostu obce Mária Beblavého vo výške 1,83 násobku
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 31 /2018

Bod č. 7 – Návrh na uznesenie. (Príloha č.4)
Návrh na uznesenie predniesol starosta obce.

Bod č. 8 – Diskusia.
JUDr. Daniel Ondrejovič navrhol doplniť k schválenému programu ustanovujúceho
zasadnutia nasledovné body:
9. Určenie sobášnych dní a sobášiacich.
10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Starosta obce dal za doplnený program hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie doplneného programu ustanovujúceho zasadnutia
9. Určenie sobášnych dní a sobášiacich.
10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.

Strana 5 z 9

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lopašov č. 5/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 10.12.2018
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 32 /2018

Bod č. 9 – Určenie sobášnych dní a sobášiacich.
Starosta obce navrhol sobášne dni piatok a sobotu. Za sobášiaceho z poslancov Ing. Adama
Zemka a JUDr. Daniela Ondrejoviča.
Hlasovanie: OZ schvaľuje sobášne dni piatok a sobotu, sobášiaceho z poslancov Ing. Adama
Zemka a JUDr. Daniela Ondrejoviča.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 33 /2018

Bod č. 10 - Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Zriadenie komisie je podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov povinné pre každú
obec. Členovia komisie sa volia z radov poslancov - 1 predseda a dvaja členovia. Úlohou
tejto komisie je kontrolovať plnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú z daného zákona
a prijímanie opatrení v prípade neplnenia tejto povinnosti.
Po krátkej diskusii bola táto komisia zriadená a za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec
Marián Gajdošík a členovia: Ing. Patrik Braniša a MUDr. Andrej Nesteš.
Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove
1. Zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Volí predsedu komisie : Marián Gajdošík
členov komisie: Ing. Patrik Braniša, MUDr. Andrej Nesteš

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 34 /2018

Bod č. 11 - Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie ukončil.
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
č. 5/2018 obce Dolný Lopašov zo dňa 10.12.2018

Uznesenie č. 23 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 24 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
konštatuje, že novozvolený starosta obce Mário Beblavý zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.

Uznesenie č. 25 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Michal Bobček, Ing. Patrik Braniša, Marián Gajdošík,
MUDr. Andrej Nesteš, JUDr. Daniel Ondrejovič, Ing. Marián Vlkovič, Ing. Adam Zemko.

Uznesenie č. 26 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu.

Uznesenie č. 27 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
1. Vytvorenie podkladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ:
1.1. Otvorenie zasadnutia.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb a odovzdanie
osvedčení.
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
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1.6. Príhovor novozvoleného starostu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Určenie platu starostu obce.
Návrh na uznesenie.
Diskusia.
Záver.

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
volí mandátovú komisiu v zložení : Marián Gajdošík, Michal Bobček, MUDr. Andrej Nesteš,
návrhovú komisiu v zložení : Ing. Adam Zemko, JUDr. Daniel Ondrejovič, Ing. Patrik
Braniša, volebnú komisiu v zložení: Marián Gajdošík, Ing. Adam Zemko, Ing. Marián
Vlkovič.

Uznesenie č. 29 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie správu mandátovej komisie.

Uznesenie č. 30 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
poveruje poslanca Mariána Gajdošíka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 31 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje 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 mesačný plat
starostu obce Mária Beblavého vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve.
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Uznesenie č. 32 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia
9. Určenie sobášnych dní a sobášiacich.
10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 33 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje sobášne dni piatok a sobotu, sobášiaceho z poslancov Ing. Adama Zemka a
JUDr. Daniela Ondrejoviča.

Uznesenie č. 34 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
1. Zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Volí predsedu komisie : Marián Gajdošík
členov komisie: Ing. Patrik Braniša, MUDr. Andrej Nesteš

V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Ing. Marián Vlkovič
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
MUDr. Andrej Nesteš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Mário Beblavý
starosta obce
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