
Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. júla 2013  
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote 

 
 
 
Prítomní:  
Radoslav Kriváček, Milan Chmelár, Slávka  Zaujecová, Dagmar Kubicová, Juraj Pavel,    
Alexander Gála, Ing. Ivan Chlebec, Ing. Roman Flóriš, PhD.,  
Hlavný kontrolór: Ing. arch.Oto Hodál  
Ospravedlnený:    JUDr. Jozef Burda     
Hostia:  Mgr. Silvia Kriváčková,  predsedkyňa volebnej komisie 
 
1.Otvorenie 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lehota otvoril zástupca starostu Radoslav 
Kriváček, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných prítomných.  
 
Program: 

1. Úvod 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  
3. Oznámenie výsledkov volieb na starostu obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi (predseda miestnej volebnej komisie) 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
5. Vystúpenie novozvoleného starostu 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
7. Voľba návrhovej komisie 
8. Určenie platu starostovi obce  
9. Diskusia 
10. Záver 

 
K bodu 2 
 
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: 

- Elena Hargašová 
 
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil: 

- Alexander Gála         

- Dagmar Kubicová 

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

- predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mgr. Silvia Kriváčková predniesla výsledky 
volieb do orgánov samosprávy (viď príloha zápisnice) a zároveň p. starostovi  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 
 

•  novozvolený starosta Milan Chmelár 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“ 

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

 
K bodu 5 
Vystúpenie novozvoleného starostu  
� p. starosta Milan Chmelár sa prihovoril všetkým prítomným (vystúpenie novozvoleného 

starostu obce – viď príloha) 
� OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu 

K bodu 6 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva    
OZ jednomyseľne schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

� (všetci za) 
 
K bodu 7 
Voľba návrhovej komisie  
OZ  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení  Ing. Ivan Chlebec, Slávka Zaujecová  a Juraj 
Pavel,  jednomyseľne ( všetci za)   
 
 K bodu 8 
Určenie platu starostu obce  
P. Kriváček informoval ohľadne platu 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  
plat sa stanovuje  ako 1,98 násobok priemernej mzdy pracovníka národného hospodárstva  
SR. Od 1.1.2013  priemerná mzda pracovníka národného hospodárstva za rok  2012 podľa 
štatistického úradu je  805 €.. 

� 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 starostu uznesením zvýšiť v rozsahu   od 0 % až  
do 70 %. 

� P. starosta požiadal poslancov aby mu do konca roka  2013 nenavyšovali základný plat. 
� OZ schválilo  základný plat starostovi vo výške 1.594 € s účinnosťou od 10.júla 2013. 

 
 
 
 



 
K bodu 9 
 
Diskusia: 
 
 

- Starosta oznámil všetkým poslancom a prítomným, že zastupovaním poveruje do konca 

volebného obdobia p. Radoslava Kriváčka.   

-  PhDr. Mikulová  oboznámila prítomných s možnosťou získania peňazí z eurofondov,“ Európa 

občanom“, vyslovene zamerané na partnerské vzťahy  , napr. stretnutie Lehôt – Lhot  

- Dáva do pozornosti , že do   5.8.2013  je možnosť získať asistentov do materskej 
školy, ktorí budú platení z úradu práce 

- poslanec Gála podal informáciu o uskutočnenom turnaji žiakov vo futbale, ktorý sa 

konal pod záštitou Michala Hippa, bývalého trénera futbalovej reprezentácie SR 

- p. starosta informoval prítomných 
1. o družobnej návšteve z obce Koryčany, ktorá príde 13.júla 2013 do Lehoty   
2. že 27. júla 2013  bude oslava 710.  výročia založenia obce, kde bude možnosť 
získať brožúrku o histórii obce 

       -   p. Vrtich sa spýtal novozvoleného starostu na jeho priority a ďalšie plány. 
       -   novozvolený starosta informoval prítomných, že tieto priority a plány sú všetky 
           uvedené v jeho predvolebnom programe a tieto sa bude snažiť plniť. 
          p. starosta na záver poprosil všetkých poslancov a občanov aby mu dali 100  dní   
           a potom bude  podrobnejšie informovať o prioritách obce,  zároveň všetkých poslancov 
           a občanov požiadal o spoluprácu a pomoc pri realizovaní jeho plánov a tým ukončil 
          zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

 
 
Overovatelia:                 
                            
Alexander Gála           ............................................                   
 
 
Dagmar  Kubicová      ...........................................           
 

 
 

 
 

            Milan  C h m e l á r  
                                             Starosta obce Lehota 

 
 
 
 



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

konaného dňa 10. júla 2013            
    o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb na starostu obce 
2. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 

 
1. Informácia o výsledkoch volieb na starostu obce. 

 
Uznesenie č. 30/2013  

 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. výsledky volieb na starostu obce  
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce  
 

B. k o n š t a t u j e, že                     

novozvolený starosta obce Lehota Milan Chmelár zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu 
 

 
 
V Lehote, dňa 10.07.2013                                                   Milan  Ch m e l á r 
                                                                                             starosta obce Lehota     

 
 
 
 
2.Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce  

 

Uznesenie č. 31/2013  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
u r č u j e  
  
plat starostu stanovený zákonom vo výške 1.594 € s účinnosťou od 10. júla 2013 
 
 
 
V Lehote, dňa 10.07.2013                                                          Milan  Ch m e l á r  
                                                                                                    starosta obce Lehota  


