
     

  
                                                                                         

  
 

 

 

    

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  
obecného zastupiteľstva  Obce Lascov,  

konaného dňa 28.11.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Vladimír Kostár, doterajší starosta obce 

                           Bc. Monika Marcinková, novozvolená starostka obce 

                Poslanci: Jozef Buranovský, Mgr. Jana Fabuľová, Vlastimil Gamec,  

                Juraj  Gdovin,  Marta  Horvátová, Pavol Maďar, Mgr. Marek Marcinek 

                                              

                            

Ďalší prítomní:  Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce 

                            Mgr. Mária Čorbová, zapisovateľka  

                            Jaroslav Horvat, predseda miestnej volebnej komisie 

 

Program rokovania: 
 

1. Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) vystúpenie starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a zriadenie návrhovej komisie 

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

       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, voľba 

       jej členov 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

     zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení,   

     poverenie za zástupcu starostu                               

5. Schválenie platu starostu obce 

6. Záver 



 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva  otvoril doterajší Vladimír Kostár, 

starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 7  a zasadnutie obecného zastupiteľstva  je 

uznášaniaschopné. 

 

b) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Čorbová 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Marek Marcinek, Juraj Gdovin 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  obecného 

zastupiteľstva 

 

Doterajší starosta obce Vladimír Kostár požiadal predsedu miestnej volebnej komisie  

Jaroslava Horvata,  aby  prítomných oboznámil s výsledkami volieb  do orgánov samosprávy 

obce, konaných 29.10.2022.  

Výsledky volieb z odpisu zápisnice miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí 29.10.2022: 

 

V obci Lascov boli zistené tieto výsledky: 

 

Počet volebných obvodov: 1 

Počet volebných okrskov:1 

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu: 1 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 440 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 296 

Počet odovzdaných obálok: 296 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 296 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7 

Počet zvolených poslancov: 7 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 292 

Volebná účasť: 67,27 % 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí 

podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

1. Jana Fabuľová, Mgr., HLAS – sociálna demokracia, 158 platných hlasov  

2. Jozef Buranovský, HLAS – sociálna demokracia, 138 platných hlasov 

3. Marta Horvátová, HLAS – sociálna demokracia, 127 platných hlasov 

4. Vlastimil Gamec, HLAS –sociálna demokracia, 125 platných hlasov 

5. Marek Marcinek, Mgr., HLAS – sociálna demokracia, 106  platných hlasov 

6. Pavol Maďar, Slovenská národná strana,  105 platných hlasov 

7. Juraj Gdovin, Slovenská národná strana, 104 platných hlasov  



 

 

 

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 

počtu hlasov: 

 

1. Ján Oravec, Slovenská národná strana, 103 platných hlasov 

2. Dominik Gdovin, Ing., SME RODINA, 93 platných hlasov 

3. František Horvat, Slovenská národná strana, 80 platných hlasov 

4. Jozef Čorba, Slovenská národná strana, 77 platných hlasov 

5. Patrik Kmecik, HLAS – sociálna demokracia, 73 platných hlasov 

6. Katarína Miklušová, HLAS – sociálna demokracia, 65 platných hlasov 

 

Za starostku obce bola zvolená: 

Monika Marcinková, Bc., HLAS – sociálna demokracia, 147 platných hlasov 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

 

Novozvolená starostka obce Bc. Monika Marcinková prečítala znenie sľubu starostu, svojim 

podpisom pod text sľubu ho potvrdila a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Starostka obce Bc. Monika Marcinková  prečítala znenie sľubu poslanca a následne vyzvala  

novozvolených poslancov, aby svojim podpisom potvrdili sľub pod jeho text. 

 

f) Vystúpenie starostu obce 

 

Novozvolená starostka obce Bc. Monika Marcinková vo svojom vystúpení poďakovala 

všetkým voličom, ktorí jej prejavili dôveru svojim hlasom v komunálnych voľbách 

29.10.2022. Oboznámila poslancov, že v nastavajúcom volebnom období im bude predkladať 

úlohy a návrhy na riešenie problémov v záujme rozvoja našej obce. Poďakovala 

odchádzajúcemu starostovi obce za doterajšiu prácu v prospech občanov. Popriala 

novozvoleným  poslancom veľa trpezlivosti a vzájomné porozumenie pri plnení poslaneckého 

mandátu.  

 

K bodu 2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  

Pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva starostka obce dala návrh na schválenie programu zasadnutia.  

O tomto bode dala hlasovať. 

 

Hlasovanie:              za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

 



 

 

 

 

Zriadenie návrhovej komisie 

 

Vlastimil Gamec, Jozef Buranovský, Juraj Gdovin 

 

Hlasovanie:              za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

 

 

K bodu  3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov     

Starostka obce  oboznámila prítomných s náplňou práce komisií na úrovni obce  a predložila 

obecnému zastupiteľstvu na schválenie zriadenie týchto komisií: 

   - finančnú komisia a správy majetku 

   - komisiu ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia a výstavby 

  -  komisiu pre školstvo, kultúru a športu 

   - komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

1.a) predsedu finančnej komisie: Vlastimil Gamec 

   Hlasovanie:            za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

   b) odborníkov z radov občanov      

                                                       

2. a) predsedu komisie ochrany verejného poriadku, ochrany  životného prostredia                    

a výstavby:  Pavol Maďar 

   Hlasovanie:            za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

    b) odborníkov z radov občanov 



       

   

   

3. a) predsedu komisie pre školstvo, kultúru a šport :  Mgr. Marek Marcinek  

Hlasovanie:            za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

 

     b) odborníkov z radov obyvateľov: 

 

4. a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

        funkcionárov podľa č.7 ods.5 zákona č.357/2004: Marta Horvátová 

     b) členov komisie: a) Mgr. Jana Fabuľová, Juraj Gdovin 

     b.) odborníkov z radov občanov 

Hlasovanie:              za: -7-    

                                 proti : -0-                                        

                                 zdržal sa:  -0-                                

                                 program:  schválený 

 

 

 

K bodu 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, poverenie za zástupcu starostu obce 

 

Starostka obce oboznámila poslancov, aby zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa:                                                                                        

 

- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace,                    

zvolá ho poslanec poverený OZ, 

- § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho iný 

poslanec poverený OZ, 

- § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom 

 

            bol poverený poslanec Jozef Buranovský.  



            Za zástupkyňu starostky obce poveruje Mgr. Janu Fabuľovú 

 

  

 

 

 

K bodu  5. Schválenie platu starostu obce 

Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 

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

v z. n. p, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce Lascov v rozmedzí od 501 do 

1000, teda   o 1,83-násobok.Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve  za rok 2021 

vyčíslená Štatistickým úradom SR je  stanovená na sumu  1 211.- €. Obecné zastupiteľstvo  

v Lascove  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 

v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat 

starostu. Rozsah výkonu starostu obce na funkčné obdobie  2022 – 2026  bol schválený 

uznesením č. 107/13.6.2022 na plný úväzok, preto prináleží starostke obce mesačný plat        

vo výške 2 216.- €  

Hlasovanie:            za: -7- 

                               proti : -0-                                        

                               zdržal sa:  -0-                                

                                  

 

K bodu 6. Záver 

 

Novozvolená starostka obce Bc. Monika Marcinková poďakovala všetkým za účasť 

a ukončila rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lascove. 

 

 

Zapísovateľka:  

 

Mgr. Mária Čorbová                                                               ....................................     

                           

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Marek Marcinek         ...................................... 

 

Juraj Gdovin                                                                            ...................................... 

 

 

 

 

 

V Lascove 28.11.2022     Bc. Monika Marcinková 

                       starostka obce 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


