
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2014

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Ing. Peter Čačko, PhD., Jozef Čajka,
                  Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová, Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč,  
                  Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, Ing. Milan Marchevský, Ján Staško, 
                  Eva Lešková, Mgr. Katarína Macková, verejnosť – 8 občanov
                 

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
1.   Štátna hymna
2.   Otvorenie zasadnutia
3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí (predseda miestnej volebnej komisie 
       p. Ján Staško)
4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5.   Odovzdanie insígnií a osvedčenia o zvolení starostovi obce (predseda miestnej volebnej komisie
      p. Ján Staško)
6.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
7.   Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom obecného zastupiteľstva (predseda miestnej 
       volebnej komisie p. Ján Staško)
8.   Vystúpenie novozvoleného starostu obce
9.   Schválenie programu zastupiteľstva
10. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
11. Voľba návrhovej komisie
12. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
13. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov prípadne ďalších členov
14. Určenie platu starostovi obce
15. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
16. Rôzne
17. Schválenie uznesenia
18. Záver

1. K bodu: Otvorenie zasadnutia
Rokovanie otvoril starosta obce MVDr. Štefan Krajči. Privítal prítomných na ustanovujúcom

zasadnutí OcZ, ktoré sa koná po komunálnych voľbách konaných 15. novembra 2014. Následne
odovzdal slovo p. Jánovi Staškovi, predsedovi miestnej volebnej komisie, aby oznámil prítomným
výsledky volieb.

2. K bodu: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
Predseda miestnej volebnej komisie p. Ján Staško prezentoval výsledky volieb konaných dňa

15.11.2014 podľa zápisnice miestnej volebnej komisie. Účasť vo voľbách bola 55,28 %. Starosta
poďakoval p. Staškovi za oboznámenie prítomných s výsledkami volieb.



3.  K bodu: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. Odovzdanie osvedčenia o zvolení
starostovi obce.

P.  Staško  vyzval  novozvoleného  starostu,  aby  zložil  sľub.  Starosta  obce  zložil  zákonom
predpísaný  sľub  a  potvrdil  ho  podpisom.  Následne  mu  predseda  miestnej  volebnej  komisie
odovzdal insígnie a osvedčenie o zvolení.

4.  K bodu: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta  najskôr oboznámil  prítomných,  že zanikol  mandát  novozvoleného poslanca MUDr.

Patrika Štovčíka podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, pretože dňa 02.12.2014 bol na obecný úrad doručený jeho list v ktorom oznamuje, že sa
vzdáva  svojho  mandátu.  Zároveň  starosta  informoval,  že  za  poslanca  obecného  zastupiteľstva
nastupuje náhradník,  ktorý získal  najväčší  počet  hlasov a  ním je  Ing.  Slavomír  Pariľák.  Potom
starosta  požiadal  p.  Havajovú,  aby  prečítala  sľub  poslanca  obecného  zastupiteľstva.  Poslanci
následne slovom „sľubujem“ a podpisom potvrdili tento sľub. Predseda miestnej volebnej komisie
odovzdal  každému  z  poslancov  osvedčenie  o  zvolení  a  spolu  so  starostom  zablahoželali
novozvoleným poslancom k zvoleniu.

5. K bodu: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starosta  v  príhovore  zhodnotil  prácu  v  predošlom  volebnom  období  a  načrtol  vízie  do

budúcnosti. Následne vyhlásil krátku prestávku, počas ktorej občania prítomní ako „verejnosť“ z
ustanovujúceho zasadnutia OcZ odišli.

6.  K bodu: Schválenie programu zastupiteľstva
     Starosta sa opýtal, či má niekto z poslancov pripomienku k predloženému programu resp. či ho
niekto chce doplniť. 

Poslanci hlasovali o predloženom programe.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

7.  K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil  za zapisovateľku p.  Evu Leškovú a za overovateľov zápisnice Ing. Miroslava

Fečika a Gejzu Sabanoša.

8.  K bodu: Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Máriu Havajovú a za členov p. Miroslava

Kormaníka a Jozefa Čajku. 
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.

HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

9.  K bodu: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadiť

obecnú radu. Počet členov obecnej rady tvorí najviac 1/3 počtu poslancov. V jej zložení sa prihliada
na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v OcZ.

Starosta navrhol do obecnej rady Ing. Miroslava Fečika (nezávislý), Mgr. Vladimíra Lukáča
(KDH) a Gejzu Sabanoša (SDKÚ). Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.

10.  K bodu:  Zriadenie komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov prípadne
ďalších členov

V zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže OcZ zriaďovať komisie



ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb
z radov občanov zvolených OcZ. 

Starosta navrhol, aby OcZ zriadilo komisiu finančnú a majetkovoprávnu, komisiu stavebnú a
obecného rozvoja, komisiu sociálnu, komisiu pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku,
komisiu pre kultúru a šport,  komisiu pre vzdelávanie,  školstvo a mládež a komisiu na ochranu
verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  obce.  Zároveň  navrhol,  aby
predsedami komisií boli: finančnej a majetkovoprávnej Martin Baňas, stavebnej a obecného rozvoja
Miroslav Kormaník, sociálnej Mária Havajová, pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku
Jozef Čajka, pre kultúru a šport Ing. Slavomír Pariľák, pre vzdelávanie, školstvo a mládež Ing. Peter
Čačko, PhD., na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Ing.
Miroslav Fečik. Zároveň pripomenul, že členmi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, môžu byť len
poslanci. Komisia musí mať aspoň troch členov a je zložená z jedného zástupcu každej politickej
strany alebo hnutia,  ktoré sú v OcZ a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Za členov tejto
komisie navrhol Máriu Havajovú a Gejzu Sabanoša. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Mgr  Lukáč  navrhol,  aby sa  ako  predsedovia  komisií  Jozef  Čajka  a  Ing.  Slavomír  Pariľák
vymenili, t. j. aby predsedom komisie pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku bol Ing.
Pariľák a predsedom komisie pre kultúru a šport J.  Čajka. Menovaní poslanci nemali k tomuto
návrhu námietky. Ostatní poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky.

11. K bodu: Určenie platu starostovi obce
Starosta  požiadal  Ing.  Fečika,  aby uviedol  tento  bod programu.  Ing.  Fečik  pripomenul,  že

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 2,17 (počet obyv. od 3001 do 5000)
     Podľa § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť základný plat starostu
obce až o 70 %.
      Doterajší plat starostu obce bol určený tak, že základný plat bol zvýšený o 44,4 % od roku 2011,
kedy bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. 

Ing.  Fečik  navrhol  ponechať  starostovi  základný  plat  v  zmysle  zákona  navýšený  tak  ako
doteraz, t. j. o 44,4 %. Svoj návrh odôvodnil tým, že starosta obce zodpovedne, často aj nad rámec
pravidelnej pracovnej doby vykonáva svoju funkciu, počas funkčného obdobia dosahoval vo svojej
činnosti  dokázateľne  pozitívne  výsledky,  postupne  rieši  zastaralé  problémy  z  minulosti  (napr.
Mijosta),  riadi  aj  činnosť  obecného  úradu  a  podľa  zákona  nie  je  možné  poskytnúť  mu  počas
funkčného obdobia žiadnu odmenu. Následne dal priestor poslancom na vyjadrenie.

K  návrhu  sa  vyjadril  Mgr.  Lukáč  ktorý  zdôraznil,  že  nesúhlasí  s  predloženým návrhom a
navrhuje starostovi schváliť iba základný plat bez akéhokoľvek navýšenia. Svoj návrh odôvodnil
tým, že nie  je správne brať do úvahy,  že starosta  pokračuje a že má za sebou nejakú činnosť.
Povedal, že starostovi dnes neurčujeme plat za to čo urobil, ale dnes začína ako nový a až keď niečo
dokáže, tak sa to môže zohľadniť. KDH išlo do volieb s nejakým programom a keď sa to bude
plniť, potom sa k tomu môžeme vrátiť. Spomenul tiež platy primátorov Žiliny a Košíc, ktorí majú
na starosti väčšie mestá ako je obec Ľubotice. Odmietol zdôvodnenie, že starosta riadi aj činnosť
obecného úradu, veď predsa na úrade je ďalších 5 ľudí.

Reagoval p. Sabanoš, že nesúhlasí s tým, aby sa starosta posudzoval ako úplne nový, ktorý ešte
nič nedokázal. Podľa neho je to nesprávne a ani porovnávanie s primátormi nie je vhodné, lebo tí
majú predsa odborných pracovníkov na konkrétne činnosti.



Ing. Fečik doplnil, že navrhnuté je vlastne len ponechanie platu starostovi vo výške ako doteraz,
teda pred voľbami. Uviedol tiež, že podľa výsledkov volieb má starosta silný mandát od občanov
keď dosiahol 77 % hlasov pri tom istom plate ako navrhuje teraz a ktorého schválená výška bola
verejne dostupná občanom obce. Bolo by vhodné zohľadniť, že plat starostu bol určený len nedávno
(máj 2014), keďže podľa novely zákona sa musí každoročne prerokovávať, tak nevidí dôvod ho
meniť.

Mgr. Lukáč spochybnil, že mandát starostu je silný, lebo podľa neho bola vo voľbách nízka
účasť.  Ďalej  povedal,  že  starosta  má aj  iné benefity,  za ktoré považuje preplácanie benzínu na
súkromnom  aute,  preplácanie  telefónu  a  že  mu  OcZ  o  týždeň  navýšilo  dovolenku.  Ďalej
konštatoval,  že  navrhovaná  pôvodná  výška  platu  starostu  bolo  odôvodnená  Ing.  M.  Fečikom
demagogicky.

Ing. Fečik reagoval, že toto konštatovanie Mgr. Lukáča neakceptuje, lebo nie je pravdivé, práve
naopak odôvodnenie sa zakladá na preukázateľnej pravde.

P. Baňas sa opýtal, či nebude prednosta. Zároveň sa vyjadril, že to ako sme sa vysporiadali s
Mijostou nie je žiadna výhra, keďže sme si z MF SR zobrali pôžičku.

Starosta odpovedal, že o prednostovi uvažuje. Pripomenul, že Mijosta je problém od roku 1993
a  len  intenzívnymi  rokovaniami  s  MF  SR  za  účasti  právneho  zástupcu  obce  sa  podarilo  toto
dosiahnuť, že všetky súdne spory končia. O tom, že časť návratnej finančnej výpomoci z MF SR
nám bude odpustená sa hovorilo aj na rokovaní vlády SR už pri jej schvaľovaní.

P. Kormaník sa zapojil do diskusie, že nesúhlasí s tým, aby sa nebralo do úvahy čo sa tu urobilo
a aby sa starosta považoval za začínajúceho.

Ing. Pariľák sa opýtal, že ako sa vlastne dospelo k tým percentám navýšenia, že im ako novým
poslancom sa ťažko k tomu vyjadrovať.

Starosta odpovedal, že od začiatku ako začal platiť zákon, teda aj predchádzajúci starostovia
mali navýšený základný plat o 30 %.  Po novelizácii zákona č. 253/1994 Z. z. v roku 2011 sa znížil
koeficient  pre  výpočet  základného  platu  starostu.  OcZ to  pri  prerokovávaní  platu  v  roku 2011
zhodnotilo tak, že nie je dôvod na zníženie mesačného platu starostu a aby ostal plat zachovaný,
navýšilo  mu percentá tak,  ako je  to  navrhované Ing.  Fečikom aj  dnes.  Zároveň bolo  vtedy na
zasadnutí OcZ skonštatované, že ročný plat starostu sa reálne zníži o 9-10 %, teda o čiastku, ktorú
dovtedy dostával starosta ako koncoročnú odmenu, keďže novela zákona už nepripúšťa schváliť
starostovi  žiadnu odmenu.  Odvtedy pri  každoročnom prerokovaní  platu starostu bolo navýšenie
ponechané na pôvodnej výške z roku 2011.

Po uzavretí diskusie Ing. Fečik oznámil, že dá hlasovať najskôr o svojom návrhu a ak nebude
schválený dá hlasovať o návrhu Mgr. Lukáča. 

Poslanci hlasovali o návrhu ponechať navýšenie základného platu starostu tak ako doteraz, teda
vo výške 44,4 %.
        HLASOVANIE
       prítomných: 9 poslancov
       ZA: 4 (M. Havajová, M. Fečik, G. Sabanoš, M. Kormanik)  
       PROTI: 1 (V. Lukáč)  
       ZDRŽALI SA: 4 (M. Baňas, S. Pariľák, P. Čačko, J. Čajka)

       Uznesenie nebolo prijaté.

       Poslanci hlasovali o návrhu na určenie platu starostu bez akéhokoľvek navýšenia.          
       HLASOVANIE
       prítomných: 9 poslancov
       ZA: 1 (V. Lukáč)
       PROTI: 7 (M. Fečik, G. Sabanoš, J. Čajka, M. Baňas, P. Čačko, M. Kormaník, M. Havajová)  
       ZDRŽALI SA: 1 (S. Pariľák)

      Ing. Fečik vyhodnotil hlasovanie a navrhol urobiť prestávku v rokovaní vzhľadom na to, že 



poslanci neprijali uznesenie o navýšení základného platu starostu a boli proti schváleniu základného
platu bez navýšenia. O plate starostu má OcZ dnes rozhodnúť. 
      

Po prestávke Ing. Fečik vyzval poslancov, aby predniesli  svoje návrhy a postupne sa bude o
nich hlasovať, až kým nebude prijaté uznesenie.
      P. Sabanoš dal návrh schváliť navýšenie základného platu o 40 % a p. Ing. Čačko, PhD. navrhol 
navýšiť základný plat o 30 %. Iné návrhy neboli.
      Poslanci hlasovali o návrhu navýšiť základný plat starostu o 40 %.
       HLASOVANIE
       prítomných: 9 poslancov

ZA: 7 (M. Fečik, G. Sabanoš, J. Čajka, M. Baňas, M. Kormaník, M. Havajová, S. Pariľák)
PROTI: 2 (P. Čačko, V. Lukáč)  
ZDRŽALI SA: 0

Po schválení tohto uznesenia bude plat starostu obce 2504 € v hrubom.

12 . K bodu: Schválenie plánu zasadnutí OcZ
V zmysle  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  má  OcZ  povinnosť  zasadať

minimálne raz za 3 mesiace. 
Starosta  navrhol,  aby sa zastupiteľstvo stretlo  raz do mesiaca,  keďže je  priebežne potrebné

riešiť problémy (okrem augusta). Konštatoval, že po schválení predloženého návrhu je tento plán
záväzný – OcZ sa už nezvoláva špeciálnymi pozvánkami. Tento plán sa predkladá aj z dôvodu, že
poslanci majú dostatok času si zariadiť svoje povinnosti tak, aby sa mohli zasadnutia zúčastniť. 

13. K bodu: Rôzne
Starosta  poďakoval  Ing.  Marchevskému  za  jeho  dlhoročné  pôsobenie  vo  funkcii  hlavného

kontrolóra obce. Vyzdvihol jeho podiel aj na príprave VZN a iných vnútorných predpisoch obce.
Zároveň ocenil jeho činnosť ako vedúceho mužskej speváckej skupiny Kelemske furmani a vyjadril
presvedčenie, že spolupráca v tejto oblasti bude pokračovať aj naďalej. 

Ing. Marchevský tiež poďakoval za spoluprácu starostovi a obecnému úradu.
P. Havajová sa opýtala starostu či  riešenie zaťaženosti  Nižňanskej  ulice dopravou je len na

štvrtom mieste dôležitosti, keďže to takto povedal vo svojom príhovore.
Starosta  odpovedal,  že  poradie  dôležitosti  tohto  problému  bude  určené  pri  investičných

prioritách, ktoré budú stanovené na  pracovnom zasadnutí OcZ pravdepodobne vo februári.
P. Baňas upozornil,  že dopravná značka „daj prednosť v jazde“ na Ľubochnianskej ulici pri

výjazde na Strojnícku je zdevastovaná a treba ju vymeniť.

14. K bodu: Schválenie uznesenia
Starosta vyzval p. Havajovú, aby ako predseda návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia

OcZ. Po prednesení návrhu sa starosta opýtal poslancov, či má niekto pripomienky k navrhnutému
uzneseniu resp. či ho niekto chce doplniť. Následne poslanci hlasovali o prijatí uznesenia okrem
časti  o určení platu starostu, o ktorom hlasovali samostatne. 
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

15. K bodu: Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť na ustanovujúcom zasadnutí. Záverom

konštatoval,  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 spolupráca. Myslí si, že nie je
namieste  vnášať  do  rokovania  OcZ  emócie  z  nenaplnených  predvolebných  ambícií.  Označiť
preplácanie benzínu či telefónu za benefit starostu považuje za nenáležité. Povedal, že by bol rád,



keby ho poslanci nepovažovali za svojho nepriateľa, lebo to tak nie je a obci by to iba uškodilo.
Vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami sa podarí viesť našu obec k rozvoju a prosperite.  

Ľubotice  15. 12. 2014

                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
Zapísala: Eva Lešková, v. r.                                                                                starosta obce
                                         
                                                                                                                        
Overovatelia: Ing. Miroslav Fečik, v. r.

           Gejza Sabanoš, v. r.


