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Číslo 1-12/2018-OZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
obce Lubeník, konaného dňa 10.12.2018 o 15.00 hod. 

v zasadačke obecného úradu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubeník, 10.12.2018 
 
 
 



      V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a jeho následných noviel, 

starosta obce pán Ľubomír Kisel zvolal  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Hymna Slovenskej republiky  
 

Starosta obce pán Ľubomír Kisel privítal hlavnú kontrolórku obce, podpredsedníčku 

miestnej volebnej komisie, riaditeľa základnej školy, prítomných novozvolených ako aj 

doterajších  poslancov, pracovníkov OcÚ, pracovníkov školy, občanov obce ako aj hostí. 

 

2. Určenie zapisovateľa  

 
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Kankuľovú. 

    

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Lubeník, ktoré sa konali dňa 

10.11.2018 oboznámila podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Alžbeta Balcová. 

/viď prílohu zápisnice/.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií   

 
Doterajší starosta obce Ľubomír Kisel vyzval novozvoleného starostu Milana Pavka, 

aby zložil zákonom predpísaný sľub. Po prečítaní sľubu novozvolený starosta potvrdil sľub 

podpisom, prevzal osvedčenie od predsedníčky miestnej volebnej komisie  o svojom zvolení 

ako aj obecné insígnie od doterajšieho starostu.   

 

5. Zloženie sľubu poslancov  

 
Znenie sľubu poslanca OZ prečítal starosta obce pán Milan Pavko. Novozvolení 

poslanci ho následne podpísali a prevzali osvedčenia o zvolení. Starosta a podpredsedníčka 

miestnej volebnej komisie zablahoželali novozvoleným poslancom k zvoleniu do funkcie. 

Po zložení sľubov poslancov nasledovali príhovory a poďakovania bývalého starostu 

Ľubomíra Kisela a riaditeľa Základnej školy Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku PaedDr. 

Vladimíra Gažúra. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu  

   
Novozvolený starosta sa prihovoril k poslancom OcZ a ostatným prítomným.  

 

7. Schválenie programu 

 
Starosta konštatoval, že z voleného počtu 9 poslancov je  prítomných 9. Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Zároveň predložil program rokovania dnešnej schôdze.   

 

 



 

 

PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 

                      2. Určenie zapisovateľa  

                      3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce                      

                      4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

                      5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva   

                      6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                      7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

                      8. Voľba pracovných komisií  

                      9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

                    10. Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie OZ 

                    11. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

                    12. Určenie platu starostu obce   

                    13. Návrh na sobášiacich 

                    14. Úprava rozpočtu   

                    15. Rôzne 

                    16. Uznesenie 

                    17. Záver     

 

Starosta dal hlasovať za  program jednania. 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

Program jednania  OZ bol jednohlasne schválený. 

 

8. Voľba pracovných komisií 

 
Pracovné predsedníctvo: Helena Tomšíková, Ján Laurinc, Milan Pavko. 

Návrhová komisia: Drahomíra Furmanová, Marek Podobník, Oxana Bučiková.  

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Mesjar, Mgr. Danica Bergelová. 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 
Starosta informoval poslancov,  že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ján 

Laurinc.   

 

10. Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie OZ 

 
Starosta predložil návrh obecnému zastupiteľstvu na poverenie poslanca, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 



ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení a to 

poslankyňu Drahomíru Furmanovú. 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 
 

11. Zriadenie komisií  

 
 Starosta predložil návrh na zriadenie komisií ich predsedov a členov komisie z radov 

poslancov ako aj ďalších odborníkov z radov občanov.  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a na 

vybavovanie sťažností 

Predseda: Ján Laurinc 

Člen:  Ľubomír Mesjar 

Komisia sociálna a bytová 

Predseda: Mgr. Danica Bergelová 

Členovia: Bc. Hilda Gyöngiösiová, Martina Sendrej Gašperanová, Mgr. Ľubica Kankuľová, 

Tatiana Švonavcová. 

Komisia Stavebná a životného prostredia  

Predseda: Ján Laurinc 

Členovia: Ľubomír Mesjar, Daniel Siman, Pavel Podhorský, Bc. Martin Nemoga.  

Komisia na ochranu verejného poriadku 

Predseda: Ing. Štefan Majoroš,  

Členovia: Marek Podobník, Oxana Bučiková, Mgr. Ľubica Kankuľová ml., Roman Mladší. 

Komisia kultúrna a športová 

Predseda: Drahomíra Furmanová 

Členovia: Marek Podobník, Bc. Martin Nemoga, Ing. Zlatica Miartinová, Ing. Štefan 

Majoroš.  

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

   

12. Určenie platu starostu obce 

 
 Starosta predložil na schválenie návrh platu starostu. 

Podľa zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a 

primátorov miest, vo výške 2,20 – násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za 

predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 50 %. 

Ing. Majoroš – na začiatok navrhujem dať 25%  

Hlasovanie za starostov návrh:  

Hlasovanie: za: 6 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová,  Laurinc, Mesjar, Podobník /  

                    proti: 3 / Bc. Gyöngyösiová, Ing. Majoroš , Sendrej Gašperanová / 

                    zdržal sa: 0 

 



 

13. Návrh na sobášiacich 

 
Starosta predložil na schválenie návrh na sobášiacich poslancov.  

Starostovi to vyplýva z funkcie. Návrh: Drahomíra Furmanová, Marek Podobník, Mgr. 

Danica Bergelová. 

Sobášne dni: štvrtok a sobota a v odôvodnených prípadoch aj mimo sobášnych dní.   

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

 

14. Úprava rozpočtu  

 
Úpravu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 predložila poslancom 

na schválenie pani Kubejová.  

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

15. Rôzne  

 
 Starosta navrhol na deň 22.12.2018 o 13.00 hod. na parkovisku za obecným úradom  

varenie kapustnice a vianočného punču. 

 Silvestrovský ohňostroj – poslanci sa dohodli ohňostroj uskutočniť na Troskách ako 

po iné roky. 

 Starosta navrhol obecnú zabíjačku v januári. Poslanci sa dohodli uskutočniť až 

v mesiaci december 2019 na návrh pána Ing. Majoroša.  

 Reprezentačný ples obce Lubeník sa uskutoční v mesiaci február 2019.  

Pán Podobník – navrhujem určenie poslaneckých obvodov.  

Ing. Majoroš – navrhujem starostovi, aby sa pomohlo pánovi Viczénovi a Mešovi, aby 

nemuseli spávať vonku dať im nejaké priestory v bývalých jasliach. Dať im šancu a určiť im 

pravidlá. 

Starosta – obec pánovi Viczénovi pomohla dosť. Na náklady obce bol privezený z Čiech, 

vybavili sa mu doklady, dostal ubytovanie za ktoré neplatil. Stretnem sa s nimi porozprávam 

a zistím aké sú možnosti, ale podľa mojich informácií pán Viczén už býva v susednej obci.  

Pán Laurinc – na predchádzajúcom zastupiteľstve som dával návrh na parkovanie na 

chodníkoch a ceste. Bola nejaká odozva, ale zatiaľ to nie je vyriešené. Niektorí občania ďalej 

parkujú na ceste a pritom majú veľké dvory. Keď napadne sneh nebude sa dať pluhovať.  

Starosta – ešte raz sa pošle list občanom. 

Pán Podobník – treba napísať že ich žiadame o to, aby svoje autá odparkovali do dvorov.  

Pani Mgr. Bergelová – skoro sa vypína verejné osvetlenie, keď je tma je to problém. 

Upozornili ju na to občania.  

Pán Ing. Majoroš – navrhujem dať do uznesenia, aby starosta riešil problém bezdomovcov. 

Starosta dal hlasovať za to, aby sa to dalo do uznesenia. 

Hlasovanie: za: 1 / Ing. Majoroš / 

                    proti: 8 / Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, Laurinc, 



Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová / 

                       zdržal sa: 0 

Poslanci neschválili dať to do uznesenia. 

     

 

16. Uznesenie 
                                                     

Uznesenie z  obecného zastupiteľstva predniesla predsedníčka návrhovej komisie 

Drahomíra Furmanová. 

 

 

Uznesenie č. 1/12/2018 

                                                 
Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   

A.  b e r i e   na  v e d o m i e  

      1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

      2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.   k o n š t a t u j e , že 

      1. novozvolený starosta obce Milan Pavko  zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

      2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Danica Bergelová, Oxana Bučiková, 

Drahomíra Furmanová, Bc. Hilda Gyöngyösiová, Ján Laurinc, Ing. Štefan 

Majoroš, Ľubomír Mesjar, Marek Podobník, Martina Sendrej Gašperanová.  
 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 
 

 

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

 

Uznesenie č. 2/12/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Ján 

Laurinc. 

 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 



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

Uznesenie č. 3/12/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku   p o v e r u j e  poslanca Drahomíru 

Furmanovú  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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.     

 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, 

Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

 
                                                                                                                                 ……………………………….... 

 
 

Uznesenie č. 4/12/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  

A . z r i a ď u j e 

komisie, a to  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov a na vybavovanie sťažností  

Sociálna a bytová 

Komisia stavebná, životného prostredia  

Komisia na  ochranu verejného poriadku 

Komisia kultúrna a špotrová  

B . v o l í 

a) predsedu komisie : Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

verejných funkcionárov a na vybavovanie sťažností – Jána Laurinca 

b) člena komisie: Ľubomíra Mesjara  

a) predsedu komisie  Sociálna  a bytová  – Mgr. Danica Bergelová 

b) členov komisie : Bc. Hilda Gyöngyösiová, Martina Sendrej Gašperanová, 

Mgr. Ľubica Kankuľová, Tatiana Švoňavcová.  

a) predsedu komisie  Stavebná a životného prostredia   –Ján Laurinc 

b) členov komisie : Ľubomír Mesjar, Daniel Siman, Pavel Podhorský, 

Bc. Martin Nemoga.  

a) predsedu komisie  Komisia na  ochranu verejného poriadku   – Ing. Štefan 

Majoroš 



b) členov komisie : Marek Podobník, Oxana Bučiková, Mgr. Ľubica Kankuľová 

ml., Roman Mladší.  

a) predsedu komisie: Kultúrna a športová – Drahomíra Furmanová        

b) členov komisie : Marek Podobník, Bc. Martin Nemoga, Ing. Zlatica 

Miartinová, Ing. Štefan Majoroš. 

 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

 
                                                                                                                                 ……………………………….... 

 

 
                                                                                                          

Uznesenie č. 5/12/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  berie na vedomie návrh na výšku platu 

starostu obce Lubeník, Milana Pavka určený zo zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o 

právním postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, vo 

výške 2,20 –násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 50 %.   

 

S c h v a ľ u j e  

Plat starostu obce, Milana Pavka, podľa zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o 

právním postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 

zvýšený o 50% s účinnosťou od 10.12.2018.  

Hlasovanie: za: 6 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Laurinc, 

Mesjar, Podobník / 

                    proti: 3 /   Bc. Gyöngyösiová, Ing. Majoroš, Sendrej Gašperanová/                               

zdržal sa: 0 

 

 

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

                                                                                                          

Uznesenie č. 6/12/2018 

 

A. Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  

s c h v a ľ u j e  sobášiacich poslancov 

starostu:  Milana Pavka 



poslancov: Drahomíru Furmanovú, Mareka Podobníka, Mgr. Danicu Bergelovú 

 

B. s ch v a ľ u j e  sobášne dni na štvrtok a sobotu a v odôvodnených 

prípadoch aj mimo sobášnych dní.  
 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 7/12/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lubeníku  s c h v a ľ u j e  úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2018. 

 

Hlasovanie: za: 9 /Mgr. Bergelová, Bučiková, Furmanová, Bc. Gyöngyösiová, 

Laurinc, Ing. Majoroš, Mesjar, Podobník, Sendrej Gašperanová/ 

                    proti: 0    

                    zdržal sa: 0 

 

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

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ boli prijaté. 

 

17. Záver 

 
Program  ustanovujúceho  zasadania OZ bol vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným 

za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

   

                             

 

 

                                                                                 Milan Pavko                                                                                                                                                                                        

                                                                                 starosta obce v.r. 

 

Overovatelia: 

 

Ľubomír Mesjar                                                   ……………………………  

 

Mgr. Danica Bergelová                                       ……………………………  

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kankuľová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


