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Zápisnica  
z  ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Muránska Lehota, konaného dňa 05.12.2018  o 18:30 hod.   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Miloslav Marčák, starosta obce 

                           Poslanci : Milan Hoďák 

           Mgr. Andrea Marčáková 

           Miloš Senko                                             

           Peter Dacho 

                                            Tibor Vavrek  

           Jaroslav Laboš 

           Jaroslav Švonavec 

Neprítomní:      - 

                     

Ďalší prítomní:  Ing. Ján Piatko, hlavný kontrolór obce  

                            Mgr. Iveta Tomiová, zamestnanec obce 

                            Marta Šutičová, kronikárka obce 

     

Verejnosť:         Bibiána Švonavcová, predseda miestnej volebnej komisie  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

7. Určenie platu starostu obce 

8. Zápis do kroniky obce Muránska Lehota za rok 2018 

9. Rozpočet obce Muránska Lehota na roky 2019- 2021 + stanovisko hlavného 

kontrolóra obce  

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

11. Rôzne 

12. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Na začiatku rokovania zaznela „Hymna Slovenskej republiky“ a starosta Miloslav Marčák, 

privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Počet prítomných doterajších poslancov je 5 a počet prítomných novozvolených poslancov je 

5. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zapisovateľka:               Mgr. Iveta Tomiová 

Overovatelia zápisnice:  Peter Dacho, Tibor Vavrek 

 

K bodu 3.  a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta oslovil predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Muránskej Lehote, aby oboznámila  

prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konaných v obci Muránska 

Lehota dňa 10.11.2018 v obvode č. 1 a v okrsku č. 1. Predsedkyňa Bibiána Švonavcová  

prečítala výsledky volieb. 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom. 

Novozvolený starosta Miloslav Marčák prečítal sľub a po prečítaní ho podpísal a ujal sa 

funkcie starostu obce. 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva Obce Muránska Lehota: Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav 

Švonavec, Tibor Vavrek. 

d) Vystúpenie starostu. 

Novozvolený starosta vystúpil s príhovorom.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej 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 

 

B. k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. novozvolený starosta obce Miloslav Marčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor 

Vavrek. 

 

 Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:      0         
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K bodu 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Lehota. 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   schvaľuje program ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Muránska Lehota. 

 

Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0      

    

 

K bodu 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu. 

Starosta oznámil Obecnému zastupiteľstvu, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec 

Peter Dacho. 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Peter Dacho. 

Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                    neprítomní pri hlasovaní:      0         

 

K bodu  6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov a členov. 

Starosta navrhol zriadenie týchto komisií: 

- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 

Lehota0 

- komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota, 

ktoré budú plniť úlohy podľa potreby celé volebné obdobie. 

Po zriadení komisií prebiehala voľba predsedov a členov komisií. 

V komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 

Lehota 

a) Predseda: Miloš Senko 

b) Členovia: Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek, 

komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota 

a) Predseda: Tibor Vavrek 

b) Členovia: Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko ,Jaroslav Švonavec, 

Po voľbe predsedov a členov komisií sa určila náplň práce komisií: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 

Lehota:  

- podľa vypracovaného rokovacieho poriadku. 

Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota: 

-podľa vypracovaného vnútorného predpisu. 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote A . zriaďuje komisie, a to komisiu na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Lehota, komisiu na 

vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota. 
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B . volí 

- v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 

Lehota 

a) predsedu komisie: Miloš Senko 

b) členov komisie : Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek, 

- v komisii na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota 

a) predsedu komisie: Tibor Vavrek 

b) členov komisie : Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec 

 

C. určuje náplň ich práce 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska 

Lehota:  

- podľa vypracovaného rokovacieho poriadku. 

Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota. 

-podľa vypracovaného vnútorného predpisu. 

 

Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                    neprítomní pri hlasovaní:      0         

 

 

 

K bodu  7. Určenie platu starostu obce. 

Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  

a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí do 500, ide 

konkrétne o násobok 1,65. Poslanci určujú pre novozvoleného starostu obce plat vo výške 

1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

1574,10 €, po zaokrúhlení = 1575,00 € mesačne s účinnosťou od podpísania sľubu 

novozvoleného starostu. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo určilo 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v rozsahu  0,75 (6 hodín denne),  pri ktorom 

mu prináleží plat vo výške 1181,25 € mesačne s účinnosťou od podpísania sľubu 

novozvoleného starostu.    

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje v súlade so zákonom NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 

2017 a násobku 1,65, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo 

určilo 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu v rozsahu  

0,75 (6 hodín denne). 
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Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                    neprítomní pri hlasovaní:     0         

 

 

K bodu  8. Zápis do kroniky obce Muránska Lehota za rok 2018. 

Kronikárka obce p. Marta Šutičová predložila návrh zápisu do kroniky obce Muránska Lehota 

za rok 2018. 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  O 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zápis do kroniky obce Muránska 

Lehota  za rok 2018. 

 

Hlasovanie:                     za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                     neprítomní pri hlasovaní:     0         

 

 

K bodu  9. -  Rozpočet obce Muránska Lehota na roky 2019 - 2021 + stanovisko 

hlavného kontrolóra obce. 
S rozpočtom obce oboznámil poslancov starosta obce a hlavný kontrolór obce Ing. Ján Piatko 

prítomných oboznámil so stanoviskom hlavného kontrolóra k rozpočtu. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A. schvaľuje  
 

Rozpočet obce Muránska Lehota na rok 2019 podľa predloženého návrhu: 

 

 Rozpočet na rok 2019 

Príjmy spolu 60779,00 

Bežné príjmy 60779,00 

Kapitálové príjmy 0  

Finančné operácie príjmové 0 

Výdavky spolu 60779,00 

Bežné výdavky 60779,00 

Kapitálové výdavky 0  

Finančné operácie výdavky 0 

Hospodárenie obce 0 

 

 

B . b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Rozpočet obce Muránska Lehota na rok 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu: 
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 Rozpočet na rok 2020 Rozpočet na rok 2021 
Príjmy spolu 60779,00 60779,00 

Bežné príjmy 60779,00 60779,00 

Kapitálové príjmy 0  0  

Finančné operácie príjmové 0 0 

Výdavky spolu 60779,00 60779,00 

Bežné výdavky 60779,00 60779,00 

Kapitálové výdavky 0  0  

Finančné operácie výdavky 0 0 

Hospodárenie obce 0 0 

 
C . b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Muránska Lehota k návrhu Rozpočtu Obce Muránska 

Lehota  na roky 2019 – 2021. 

 

Hlasovanie:                     za: 5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek. 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                     neprítomní pri hlasovaní:     0   

 

 

K bodu 10 -  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti predložil Ing. Ján Piatko, hlavný kontrolór obce. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 

      
Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

.                                        proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                     neprítomní pri hlasovaní:     0   

 

  

K bodu 11 Rôzne 

V tomto bode starosta navrhol používanie vlastného osobného automobilu na služobné cesty, 

ktoré bude absolvovať počas volebného obdobia. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje používanie vlastného osobného 

automobilu na služobné cesty počas volebného obdobia. 

 

Hlasovanie:                    za:   5  Peter Dacho, Jaroslav Laboš,, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                    neprítomní pri hlasovaní:      0   
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K bodu  12. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené  

o 20:30 h. 

 

Zapisovateľka : Mgr. Iveta Tomiová   ............................................ 

Overovatelia:    Peter Dacho                           ............................................ 

                          Tibor Vavrek                                    ............................................ 

 

 

 

 

   

                         Miloslav Marčák 

            starosta obce 

 


