Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lemešanoch, konaného dňa
10.12.2018 v Kultúrnom dome v Lemešanoch, v čase od 19.00 hod. do 21.00 hod.
Zasadnutie bolo zvolané starostom obce Ing. Markom Bučkom v súlade so zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb.
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce podľa nasledovného programu – podľa pozvánky,
príloha č.1.
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Marko Bučko privítal prítomných občanov a doterajších poslancov OZ. Dal
návrh na voľbu členov a predsedu mandátovej komisie v zložení:
Mandátová komisia: Martin Novák – predseda
Pavol Kmec – člen
Radoslav Ružbašan – člen,
ktorá predloží OZ správu o overení platnosti voľby starostu a poslancov.
Hlasovanie: za: jednomyseľne
Dal návrh na voľbu členov a predsedu návrhovej komisie, ktorá dohliada nad priebehom
volieb členov a predsedov komisií OZ, preberá písomné a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
poslancov k prerokúvanej veci a pred hlasovaním zopakuje presné znenie návrhu.
Návrhová komisia: Ing. Marek Angelovič – predseda
Mgr. Martina Fujdová – člen
Martin Benčo – člen
Hlasovanie: za: jednomyseľne
Starosta obce Ing. Marko Bučko, určil za zapisovateľku p. Margitu Semeňákovú a za
overovateľov zápisnice Ing. Mareka Angeloviča a p. Martina Benča.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ľudmila Jacková a predniesla správu o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10. novembra 2018 – príloha č. 2.
3. Zloženie sľubu starostu obce.
Novozvolený starosta obce Ing. Marko Bučko prečítal zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho
svojim podpisom – príloha č.3. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ľudmila Jacková
mu odovzdala osvedčenie o zvolení. Následne sa novozvolený starosta ujal vedenia
zasadnutia.
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
Novozvolená poslankyňa Mgr. Martina Fujdová predniesla zákonom predpísaný sľub
poslanca OZ , následne všetci novozvolení poslanci tento sľub podpísali – príloha č.4.

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ľudmila Jacková odovzdala novozvoleným
poslancom osvedčenia o zvolení.
Poslanec p. Martin Novák predložil stanovisko mandátovej komisie, ktorá overila
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce podľa zápisnice Miestnej volebnej
komisie zo dňa 10.11.2018, osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu starostu a poslancov
a potvrdila že, starosta obce Ing. Marko Bučko a poslanci: Ing. Marek Angelovič,
Martin Benčo, Ing. Jaroslav Buzogáň, Mgr. Martina Fujdová, Mgr. Jana Hajníková,
Pavol Kmec, Ing. Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan, splnili všetky
zákonné podmienky a ich mandáty sú platné – príloha č.5.
5. Príhovor novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce Ing. Marko Bučko predniesol slávnostný príhovor.
6. Príhovor novozvoleného poslanca OZ
Novozvolená poslankyňa OZ Mgr. Jana Hajníková predniesla príhovor v ktorom poďakovala
v mene novozvolených poslancov za podporu a dôveru.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta konštatoval, že OZ je uznášania schopné a dal hlasovať o bodoch programu podľa
pozvánky. Za návrh programu hlasovalo všetkých 9 poslancov. Program bol jednomyseľne
schválený.
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
Návrh starostu obce na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov je nasledovná:

1. Komisia finančná
predseda komisie: Martin Novák

2. Komisia stavebná a životného prostredia
predseda komisie: Ing. Jozef Kuruc

3. Komisia športu a mládeže
predseda komisie: Ing. Marek Angelovič

4. Komisia sociálna a bývania
predseda komisie: Mgr. Jana Hajníková

5. Komisia verejného poriadku
predseda komisie: Pavol Kmec

6. Komisia kultúrna
predseda komisie: Mgr. Martina Fujdová

8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
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. Za predsedu komisie
bol zvolený Ing. Jaroslav Buzogáň, členovia: Ing. Marek Angelovič, Mgr. Martina Fujdová, p.
Pavol Kmec.
9. Schválenie poslanca OZ, ktorý bude poverený zvolávať zasadnutia OZ v súlade so
znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starosta obce Ing. Marko Bučko dal návrh poveriť p. Martina Nováka, ktorý ako poslanec
bude poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . Návrh starostu poslanci
jednomyseľne schválili.
10. Schválenie sobášiacich
K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, starosta obce navrhol p. Radoslava Ružbašana a Mgr.
Martinu Fujdovú. Starosta uviedol, že sobášne dni pre matričný obvod Lemešany sú: streda
a sobota.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné
obdobie: p. Radoslava Ružbašana a Mgr. Martinu Fujdovú.

11. Určenie platu starostu obce
Poslanec p. Martin Novák prečítal návrh platu starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie,
plat v súlade s § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov vo výške 2,20 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a zvýšenie podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o 30 %
s účinnosťou od 11. decembra 2018 – príloha č.6.
Poslanci predložený návrh schválili hlasovaním: Uznesenie č. 6/2018
Za predložený návrh hlasovalo: 8 poslancov
Proti návrhu: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 – Ing. Buzogáň
12. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing. Marek Angelovič prečítal Uznesenia č. 1, 2, 3, 4 , 5 príloha č.7.
Za schválenie uznesení č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018 hlasovalo za: 9
poslancov.

13. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania, starosta zasadnutie ukončil, poďakoval prítomným
za účasť a zaželal im všetko dobré do ďalšej práce a nového roku 2019.

Zapísala: Margita Semeňáková
V Lemešanoch, 10.decembra 2018
Overovatelia: Ing. Marek Angelovič
Martin Benčo
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........................................

Ing. Marko B u č k o
starosta obce

