
Zápisnica  

z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Lovinobani 

 zo dňa 5. 12. 2018. 

 

            Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Lovinobaňa  

4. Zloženie sľubu starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Lovinobani 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej komisie)  

9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného  

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

10. Návrh na sobášiacich 

11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov. 

12. Určenie platu starostu 

13. Diskusia, rôzne 

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

- starosta Ing. Marian Lenhard privítal prítomných a zahájil ustanovujúce 

zastupiteľstvo. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

- starosta určil za zapisovateľa zápisnice PhDr. Pavla Mičianika, PhD., M.A., za 

overovateľov zápisnice Bc. Andreu Valachovú a Margarétu Žigovú. 

 

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Lovinobaňa 

- starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. Alexandru Vranovú, aby informovala 

o výsledkoch volieb, keďže predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Lovinobani p. 

Uhrinová sa ustanovujúceho OZ nezúčastnila. Po tejto informácii boli novozvoleným 

poslancom a novozvolenému starostovi obce slávnostne odovzdané osvedčenia 

o zvolení. Osvedčenia odovzdávala hlavná kontrolórka obce Ing. Vranová. Starosta 

obce sa poďakoval a pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. 

 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

- novozvolený starosta obce Ing. Marian Lenhard zložil zákonom stanoveným 

postupom sľub a potvrdil ho vlastnoručným podpisom. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Lovinobani 

- novozvolení poslanci obce Ján Baláž, Jozef Košičiar, Pavel Mičianik, Ján Rožňai, 

Mária Špaňhelová, Ing. Miroslava Tkáčová, Andrea Valachová a Margaréta Žigová 

zložili zákonom stanoveným postupom sľub a potvrdili ho vlastnoručným podpisom. 

Neprítomná Ľubica Mániková zloží sľub dodatočne. 

 

 



6. Vystúpenie starostu obce 

- starosta vo svojom prejave pozdravil prítomných, poďakoval za znovuzvolenie, 

v stručnosti predniesol problémy, s ktorými sa bude musieť obec zaoberať 

v nasledujúcom volebnom období a vyslovil želanie dobrej a aktívnej spolupráce 

s poslancami OZ, a tiež aj s občanmi obce, poďakoval za prácu odchádzajúcemu 

zastupiteľstvu a na záver všetkým poprial k blížiacim sa vianočným sviatkom. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

- Ján Baláž požiadal o doplnenie programu o bod Vzdanie sa odmeny poslanca OZ – 

oznámenie. 

- starosta prečítal program podľa pozvánky a doplnené body. Program bol jednohlasne 

prijatý. 

 

8. Voľba pracovných komisií 

- Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, voľba členov obecnej rady, návrh 

na zriadenie komisií obce a ich predsedov 

- starosta oboznámil prítomných so svojim zástupcom. Túto funkciu na požiadanie 

starostu prijal PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. Ako zástupca starostu je automaticky 

aj členom obecnej rady, ak bude vytvorená. 

- starosta navrhol za členov mandátovej komisie Ing. Miroslavu Tkáčovú a Jána 

Rožňaia – návrh bol jednohlasne prijatý, 

- starosta navrhol za členov návrhovej komisie Jána Baláža a Bc. Jozefa Košičiara – 

návrh bol jednohlasne prijatý,  

- starosta navrhol za členov volebnej komisie Máriu Špaňhelovú, Andreu Valachovú a 

Margarétu Žigovú – predseda volebnej komisie – návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

9. Zriadenie obecnej rady  určenie obecnej rady  
-   každý poslanec dostal hlasovací lístok s menami všetkých poslancov. Volili sa dvaja 

členovia obecnej rady, keďže zástupca starostu sa stáva členom obecnej rady 

automaticky. Návrhová komisia predložila hlasovacie lístky a po tajnom hlasovaní 

výsledky voľby oznámila predsedkyňa volebnej komisie. Podľa hlasovania sa členom 

rady stali Bc. Andrea Valachová a Margaréta Žigová. 

- určenie komisií – bolo odložené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

- Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

- starosta poveril touto funkciou Bc. Andreu Valachovú.  

UZNESENIE: OZ v Lovinobani poveruje poslankyňu Bc. Andreu Valachovú 

zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

10. Návrh na sobášiacich 

- starosta navrhol založenie ZPOZu a za členov: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. 

a Bc. Andrea Valachová s možnosťou sobášiť, Iveta Dančová, Terézia Ondrisová, 

Andrea Gibalová a Mgr. Mária Mičianiková. Sobášne dni boli určené streda o 15,00h 

a sobota o 14,00h v sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu, SNP 356/1, 

Lovinobaňa. Odmena za aktívnu účasť na jednej akcii vo výške 8,00 € – návrh bol 

jednohlasne prijatý. 

 



11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov. 

- Je to jediná komisia, ktorá je povinná. Prijíma a kontroluje majetkové priznanie 

starostu obce. Musí mať minimálne troch členov z radov poslancov.  

- starosta navrhol za členov komisie: Bc. Andreu Valachovú (predsedkyňa), Ľubicu 

Mánikovú, Ing. Miroslavu Tkáčovú a Jána Baláža. 

 

12. Určenie platu starostu 

- OZ určilo v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. v rozsahu určenom 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu. PhDr. 

Pavel Mičianik, PhD., M.A. navrhol ponechať starostovi obce odmenu vo výške 

schválenej predchádzajúcim OZ. V súlade s § 4 ods. 2 uvedeného zákona ide o 

navýšenie platu starostu o 20% - návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

           Plat starostu bol určený nasledovne: ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za r. 2017 (954 eur) a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

(2,20) s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

-  plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.   954 € x  2,20 = 2 098,80 €     

-  v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 20 % mesačne 419,76 €. 

Plat starostu Obce Lovinobaňa určený obecným zastupiteľstvom, zaokrúhlený na celé 

euro nahor :  2 519,00 €    

 

13. Diskusia, rôzne 

- PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. pripomenul poslancom, aby do najbližšieho 

zasadnutia OZ navrhli zriadenie komisií a ich členov. Predsedom každej komisie musí 

byť poslanec OZ, členom môže byť každý plnoletý občan Lovinobane. 

- Mária Špaňhelová navrhla, aby sa zasadnutie OZ aspoň trikrát do roka konalo 

v miestnej časti Uderiná. 

- Poslanec OZ Ján Baláž sa vzdal finačnej odmeny poslanca počas celého volebného 

obdobia 2018 – 2022.  

- Anna Babiaková zablahoželala starostovi obce a poslancoom OZ k zvoleniu a zaželala 

im veľa zdravia a síl do ďalšej práce. 

- nakoľko už neboli žiadne iné pripomienky, starosta ukončil diskusiu. 

 

14. Záver 

- starosta sa poďakoval prítomným  a ukončil zasadanie OZ. 

 

 

V Lovinobani 27. 12. 2018  

Zapísal: PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zapisovateľ  ....................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Andrea Valachová   ....................................... 

 

      Margaréta Žigová    ....................................... 

 

 

 

 

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

                   starosta obce Lovinobaňa 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454

