
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 
Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 11. 2022 

 
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Nicole Rubisová, Mgr. Miroslava Antonyová, Ing. Iveta 

Baňasová, Ing. Bc. Ondrej Dlugoš, Ing. Pavol Kleban, Ing. Zuzana Kormaníková, Rastislav 

Majirský, Gejza Sabanoš, Milan Tokár, Ing. Ján Tirpák, Ing. Mária Vysocká, Mgr. Júlia Potocká, 

verejnosť – 19 občanov 

 

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenie 

ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostky 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

11. Určenie platu starostky obce 

12. Diskusia 

13. Záver. 

 

1. K bodu: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie otvoril starosta obce JUDr. Miroslav Makara. Privítal prítomných na ustanovujúcom 

zasadnutí OcZ, ktoré sa koná po komunálnych voľbách konaných 29. októbra 2022. V úvodnom 

príhovore zhodnotil výsledky svojho pôsobenia  vo funkcii starostu za celé obdobie od roku 2018 

a poďakoval sa za spoluprácu. 

Následne odovzdal slovo Ing.. Vysockej, predsedkyni miestnej volebnej komisie, aby oznámila 

prítomným výsledky volieb. 

 

2. K bodu: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ing. Mária Vysocká prezentovala výsledky volieb 

konaných dňa 29.10.2022 podľa zápisnice miestnej volebnej komisie. Účasť na voľbách bola 49,6 

%. Starosta poďakoval Ing. Vysockej za oboznámenie prítomných s výsledkami volieb. 

 

3.  K bodu: Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce. Odovzdanie osvedčenia o zvolení 

starostke obce. 

Ing. Mária Vysocká vyzvala novozvolenú starostku, aby zložila sľub. Starostka obce zložila 

zákonom predpísaný sľub a potvrdila ho podpisom. Následne jej odstupujúci starosta odovzdal 

insígnie a osvedčenie o zvolení. 

 

4.  K bodu: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

Starostka požiadala novozvolených poslancov, aby postupne predstúpili a prečítali sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci následne podpisom potvrdili tento sľub. Predsedkyňa 

miestnej volebnej komisie odovzdala každému z poslancov osvedčenie o zvolení a spolu so 

starostkou zablahoželali novozvoleným poslancom k zvoleniu. 



Mgr. Lešková, ktorá sa z osobných dôvodov nezúčastnila ustanovujúceho zasadnutia OcZ zloží 

sľub poslanca na najbližšom zasadnutí OcZ, ktoré bude 12.12.2022. 

 

5. K bodu: Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

Starostka v príhovore poďakovala za vykonanú prácu v prospech obce odchádzajúcemu 

starostovi. Poukázala na to, že nás čaká náročné obdobie, v ktorom sa budú v spolupráci 

s poslancami riešiť úlohy v prospech ďalšieho rozvoja obce a bude potrebné vytvoriť podmienky, 

aby sa väčšina cieľov a vízií, s ktorými išli do volieb, dokázala naplniť.   

Následne vyhlásila krátku prestávku, počas ktorej občania prítomní ako „verejnosť“ z 

ustanovujúceho zasadnutia OcZ odišli. 

 

6. K bodu: Schválenie programu zastupiteľstva 

     Starostka navrhla vypustiť bod č. 9 a bod č. 10 a zároveň doplniť poverenie a rozsah úloh 

zástupcu starostu a časový harmonogram zasadnutia komisií. 

Starostka sa následne opýtala, či má niekto z poslancov pripomienku k predloženému programu 

resp. či ho niekto chce doplniť.  

Poslanci hlasovali o predloženom programe. 
 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0  

 

7. K bodu: Určenie overovateľov zápisnice 

      Starostka určila za overovateľov zápisnice Mgr. Miroslavu Antonyovú a Ing. Ivetu Baňasovú. 

 

8. K bodu: Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva 
       Starostka navrhla za poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

Rastislava Majirského. Opýtala sa, či má niekto z poslancov iný názor. 

       Poslanci hlasovali o schválení Rastislava Majirského za poslanca, ktorý bude poverený 

zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva. 
 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 7 (  Mgr. Miroslava Antonyová, Ing. Iveta Baňasová, Ing. Bc. Ondrej Dlugoš, Ing. Pavol 

Kleban, Ing. Zuzana Kormaníková, Gejza Sabanoš, Milan Tokár) 
PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 1 (Rastislav Majirský)  

 

9. K bodu: Určenie platu starostky obce 

Starostka požiadala poslancov, aby predniesli návrh. Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 

ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhradená 

právomoc určovať plat starostu obce a to v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v platnom znení. 

    V zmysle § 3 tohto zákona patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, 

ktorý je závislý na počte obyvateľov. 

      V prípade našej obce je násobok 2,41 (počet obyvateľov od 3001 do 5000) 

     Podľa § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť základný plat starostu 

obce až o 60 %. 

Keďže poslanci nepodali žiadny návrh, starostka sama navrhla úväzok vo výške 100% a základný 

plat bez navýšenia. 

       Poslanci hlasovali o návrhu na určenie platu starostku bez akéhokoľvek navýšenia.           



 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0  

 

10. K bodu: Informácia starostu obce o menovaní zástupcu starostu 
       Starostka informovala poslancov, že na pozíciu zástupcu starostu vymenovala Mgr. Miroslavu 

Antonyovú. Svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že Mgr. Antonyová dosiahla vo voľbách najvyšší 

počet hlasov, bola poslankyňou viac volebných období, je tiež členkou DHZ. 

       Poslanci vzali informáciu o menovaní zástupcu starostu na vedomie. 

 

11. K bodu: Schválenie plánu zasadnutí OcZ na rok 2023. 
 

Starostka navrhla zasadnutia OcZ každý posledný pondelok v mesiaci okrem júla o 17,00 

hod. Ďalej navrhuje, aby sa OcZ stretlo 12.12.2022, kedy by chcela navrhnúť členov obecnej rady 

a predsedov jednotlivých komisií. Ing. Kleban a poslanec Majirský ešte navrhli, aby sa program 

zastupiteľstva a materiál na zasadnutie OcZ posielal minimálne 7 dní vopred, nie 4 dni, ako to bolo 

doteraz, aby mali dosť času sa s tým oboznámiť. Starostka poznamenala, že je to dlhá doba, počas 

ktorej sa môže ešte veľa zmeniť. Poslanci reagovali, že sa materiál môže doposielať aj postupne. 

Navrhli, aby sa určila doba napr. 7 dní pred zasadnutím OcZ, dokedy sa môžu podávať žiadosti 

a podnety, ostatné budú prerokované na budúcom zasadnutí. 

 

Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2023: 

 

30.01.2023 

27.02.2023 

27.03.2023 

24.04.2023 

29.05.2023 

26.06.2023 

28.08.2023 

25.09.2023 

30.10.2023 

27.11.2023 

18.12.2023 

Zasadnutia OcZ sa budú konať o 17,00 hod. V prípade potreby bude zvolané mimoriadne 

zasadnutie.  

Zasadnutie Obecnej rady sa bude konať týždeň pred zasadnutím OcZ o 17,00 hod. 

 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0  

 

12. K bodu: Diskusia 

Pán Majirský povedal, že nechcú zriadiť formálne komisie, ale také, ktoré by aj reálne pracovali. 

Poznamenal, že si všimol, že v štatúte obce bolo uvedených viac komisií, ako bolo v minulom 

období zriadených. Starostka povedala, že toto bude ešte prediskutované pred ďalším zasadnutím 

OcZ a bude potrebné štatút obce aktualizovať. 

Ing. Kleban pripomenul, že hlavný kontrolór mal pripraviť nájomné zmluvy na preposúdenie 

poslancami. Ing. Tirpák povedal, že tieto informácie má prichystané, poslanci môžu o nich rokovať 

už na ďalšom zasadnutí OcZ. Poslanec Majirský by ešte chcel vedieť, ktoré zmluvy strácajú 

platnosť, napr. zmluva ohľadom dodávky elektriny so spoločnosťou O.S.V.O. comp. Starostka 

odpovedala, že táto zmluva končí, ale je rozbehnuté spoločné verejné obstarávanie s mestom Prešov 



a okolitými obcami.  Ďalej ho zaujímalo, či sa budú zvyšovať sumy za vývoz odpadu, nakoľko 

v rozpočte si všimol navýšenie. Hlavný kontrolór odpovedal, že zatiaľ nie, v rozpočte sa muselo 

rátať s navýšením cien za vývoz odpadu, nakoľko sa zvyšujú ceny energií, pohonných hmôt atď. 

Ing. Kleban sa opýtal kontrolóra, pri akej výške zadlženosti štátu sa zabaví rezervný fond obce. Ing. 

Baňasová povedala, že na budúci rok zrejme prekročí zadlženosť štátu 60%, ale určite rezervný 

fond neprepadne štátu. 

 

13. K bodu: Schválenie uznesenia 

Starostka prečítala návrh uznesenia OcZ. Po prednesení návrhu sa opýtala poslancov, či má 

niekto pripomienky k navrhnutému uzneseniu, resp. či ho niekto chce doplniť. Následne poslanci 

hlasovali o prijatí uznesenia. 
 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0  

 

14. K bodu: Záver 

Starostka obce sa poďakovala prítomným za aktívnu účasť na ustanovujúcom zasadnutí.  

Konštatovala, že pred nami je nové volebné obdobie, kde bude potrebné prijímať dôležité a  v 

mnohých prípadoch aj ťažké rozhodnutia a preto je nutná naša úzka a korektná spolupráca. 

Vyjadrila presvedčenie, že spoločnými silami sa podarí viesť našu obec k rozvoju a prosperite.   

 

 

 

Ľubotice  28. 11. 2022  

         

  

 

 

                                                                           Mgr. Nicole Rubisová 

          starostka obce 

 

 

Zapísala: Ing. Beáta Bajužíková          

 

  

Overovatelia: Mgr. Miroslava Antonyová 

 

 

            Ing. Iveta Baňasová 


