
Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. decembra 2010 
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr. Pavol  Zaujec,  Slávka  Zaujecová, Dagmar Kubicová, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, 
Terézia Andrášiková, Milan Chmelár, Ľubomír Držík, Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec, Bc 
Alena Vajdová    

1. Otvorenie
Ustanovujúce  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  v Lehota  otvoril  starosta  Mgr.  Pavol 
Zaujec, ktorý privítal novozvolených poslancov, ako aj ostatných prítomných. 

Program:
1. Úvod
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Oznámenie  výsledkov  volieb  do  orgánov  samosprávy  obce  a odovzdanie 

osvedčení  o zvolení  novozvolenému  starostovi  a poslancom  novozvoleného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

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 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba návrhovej komisie
10. Určenie platu starostu obce a schválenie odmeňovania poslancov
11. Diskusia
12. Záver

K     bodu 2  
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil:

- Gabriela Zabáková

Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil:
- Dagmar  Kubicová        
- Terézia  Andrášiková

K     bodu 3  
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení  
novozvolenému  starostovi  a poslancom  novozvoleného  zastupiteľstva  (predseda  miestnej  
volebnej komisie)

- predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mgr. Silvia Kriváčková predniesla výsledky 
volieb  do  orgánov  samosprávy  (viď  príloha  zápisnice)  a zároveň  p.  starostovi 
a poslancom k zvoleniu popriala veľa osobných ako aj pracovných úspechov

- OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 



K     bodu 4  
Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insígnií  a prevzatie  vedenia  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

•  znovuzvolený starosta Mgr. Pavol Zaujec zložil zákonom predpísaný sľub v tomto 
znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem  pri  výkone  svojej  funkcie  starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“

• znovuzvolený starosta podpísal písomné znenie sľubu, ktoré je prílohou zápisnice

K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 všetci  novozvolení  poslanci  zložili  do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub 
v tomto znení:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,  ochraňovať 
záujmy obce,  dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony a  ostatné 
všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  a  pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 novozvolení  poslanci  podpísali  písomné  znenie  sľubu,  ktoré  je  prílohou 
zápisnice
 zasadnutia  sa  zúčastnili  všetci  poslanci,  takže  OZ je  uznášania  schopné vo 
všetkých bodoch rokovania

K bodu 6
Vystúpenie znovuzvoleného starostu 

 p.  starosta  Mgr.  Pavol  Zaujec  sa  prihovoril  všetkým  prítomným  (vystúpenie 
novozvoleného starostu obce – viď príloha)

 OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu
K bodu 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   

 OZ  jednomyseľne  schvaľuje  program  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva, (9 poslancov za)

K     bodu 8  
Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  
zasadnutia obecného zastupiteľstva

 OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí poveruje zástupcu starostu, ktorý bude 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 
prvá veta,  ods.  3 tretia  veta,  ods.  5 tretia  veta  a ods.  6  tretia  veta  zákona SNR č. 
369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov,   jednomyseľne  (9 
poslancov za)

K     bodu 9  
Voľba návrhovej komisie 

 OZ   schvaľuje  návrhovú  komisiu  v zložení   p.  Radoslav  Kriváček,  p.  Slávka 
Zaujecová a Ing. Ivan Chlebec, jednomyseľne (9 poslancov za)



 K     bodu 10  
Určenie platu starostu obce a schválenie odmeňovania poslancov
P. Zabáková informovala ohľadne mzdy starostu obce nasledovne:

 Na  základe  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších právnych a platných predpisov, 
podľa § 4, odsek 1 sa starosta obce  Lehota  zaraďuje do  3 skupiny,  od 1001 do 3000 
obyvateľov a   mzda sa stanovuje  ako 2,20 násobok priemernej  mzdy pracovníka 
národného hospodárstva  SR. Od 1.1.2010  priemerná mzda pracovníka národného 
hospodárstva za rok  2009 podľa štatistického úradu je  744,50 €.

 Na  základe  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších právnych a platných predpisov, 
podľa  §  4,  odsek  2  „Obecné  zastupiteľstvo  môže  plat  rozhodnutím  zvýšiť  až  na 
dvojnásobok“

 OZ schvaľuje tajným hlasovaním navýšenie platu vo výške 17,55  %, s účinnosťou od 
1.1.2011

P. starosta dal návrh na odmeňovanie poslancov nasledovne:
 OZ schvaľuje mesačnú odmenu pre poslanca OZ vo výške 40 €, pre člena OR vo 

výške 60 € a pre zástupcu starostu vo výške 200 €, splatná na základe Odmeňovacieho 
poriadku  obce  Lehota,  na  celé  volebné  obdobie  2011-2014,  jednomyseľne  (9 
poslancov za)

K bodu 16
Diskusia
Novozvolený poslanci OZ  poďakovali všetkým za svoje hlasy a dôveru, ktorú im venovali.
P.  Držík  Ľubomír  –  chcel  by vedieť,  akým spôsobom bolo  prezentované  ustanovujúceho 
zasadnutie OZ. P.  starosta  – formou vyhlasovania v miestnom rozhlase,  web stránka obce 
Lehota a na vývesnej tabuli obce a mrzí ho, že je taká malá účasť. 
P. Lahučký Ľudovít by chcel zablahoželať p. starostovi ako aj poslancom OZ k zvoleniu. 

P.  starosta  ukončil  ustanovujúce  zasadnutie  OZ,  poprial  pokojné  a milostiplné  Vianočné 
sviatky a poďakoval  všetkým prítomným za účasť na  rokovaní  ustanovujúceho obecného 
zastupiteľstva.



U Z N E S E N I A 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, 

konaného dňa 20. decembra 2010           
    o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 
veta  a ods.  6  tretia  veta  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov.

3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
4. Schválenie odmeňovania poslancov

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

Uznesenie č. 84/2010

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B. k o n š t a t u j e                    
1. novozvolený starosta obce Lehota Mgr. Pavol Zaujec zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu
1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:
Andrášiková  Terézia, Držík  Ľubomír,  Gála Alexander, Ing. Chlebec  Ivan, Chmelár 
Milan, Kriváček Radoslav, Kubicová  Dagmar, Pavel  Juraj, Zaujecová  Slávka         

2. Poverenie  poslanca,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  obecného  
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie č. 85/2010

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
p o v e r u j e 
 
zástupcu starostu 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 SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 
Uznesenie č. 86/2010

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e 
 
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí  a primátorov  miest,  v znení  neskorších  právnych  a platných  predpisov,  v rozsahu 
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  mesačný plat starostovi 
vo výške 1.638 €.  Podľa § 4, odsek 1 sa starosta obce  Lehota  zaraďuje do  3 skupiny,  od 
1001  do  3000  obyvateľov  a   mzda  sa  stanovuje   ako  2,20  násobok  priemernej  mzdy 
pracovníka  národného  hospodárstva  SR.  Od  1.1.2010   priemerná  mzda  pracovníka 
národného hospodárstva za rok  2009 podľa štatistického úradu je  744,50 €.).

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e 

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí  a primátorov  miest,  v znení  neskorších  právnych  a platných  predpisov,  podľa  §  4, 
odsek 2, navýšenie platu o 17,55  %, s účinnosťou od 1.1.2011.

4. Schválenie odmeňovania poslancov

Uznesenie č. 87/2010

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
 
mesačnú odmenu pre poslanca OZ vo výške 40 €, pre člena OR vo výške 60 € a pre zástupcu 
starostu vo výške 200 €, splatná na základe Odmeňovacieho poriadku obce Lehota, na celé 
volebné obdobie 2011-2014.

Overovatelia:                
                         
Dagmar  Kubicová           ............................................                  

Terézia  Andrášiková       ...........................................          

     

           .........................................................
        Mgr. Pavol  Z a u j e c
         starosta obce Lehota


