Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.08.2018 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Zapisovateľ: Margita Semeňáková
Overovatelia: Ing. Kuruc Jozef
p. Radoslav Ružbašan
Zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K bodu č. 1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Marko Bučko otvoril rokovanie podľa pozvánky – príloha č.2, dal
hlasovať za program rokovania, za program hlasovalo 5 prítomných poslancov.
K bodu č. 2 – Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Lemešanoch pre volebné obdobie
rokov 2018-2022
Starosta predložil na rokovanie v súlade s § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, určenie volebných obvodov a počtu
poslancov ktoré bude mať obecné zastupiteľstvo pre nasledujúce volebné obdobie rokov
2018-2022. Poslanci následne prijali:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch bude mať 9 (deväť)
poslancov, ktorí budú zvolení v 1 (jednom) volebnom obvode, utvorenom pre celú obec, na
volebné obdobie rokov 2018-2022.

Hlasovanie: za: 5- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, Ing.Angelovič, p. Novák
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.135 bolo prijaté.

Starosta informoval, že v súlade s § 11 odst. 4 písm. i/ zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je potrebné určiť výkon funkcie starostu na volebné obdobie rokov
2018-2022.
Poslanci následne prijali:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určilo výkon funkcie starostu obce Lemešany pre nové volebné obdobie rokov 20182022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.

Hlasovanie: za: 5- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, Ing. Angelovič, p. Novák
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.136 bolo prijaté.
Po vyčerpaní programu starosta rokovanie ukončil.
Zapísala: Margita Semeňáková
V Lemešanoch, 3.augusta 2018

Overovatelia: Ing. Jozef Kuruc
Radoslav Ružbašan

........................................
........................................
Ing. Marko B u č k o
starosta obce

