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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 10. 12. 2018 

 

Prítomní:  

1. Mgr. Ľuboslav Jablonský 

2. Juraj Janšto 

3. Ján Kvasnica 

4. Ing. Dušan Michalove 

5. Bc. Jozef Starove 

6. Ivan Karlík 

7. Ján Semerák 

8. Mgr. Peter Turic 

 

Ospravedlnení:           Ľubomír Jakuba 

Hlavná kontrolórka:   Jana Kančová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí Málinec  

4. Zloženie sľubu starostu obce  

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a  2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

9. Voľba návrhovej komisie 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Diskusia  

12. Prijatie uznesenía 

13. Záver    

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvoril doterajší starosta obce Ing, Igor Čepko,  privítal všetkých poslancov  - 

doterajších i novozvolených  ako i ostatných prítomných. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Doterajší starosta obce Ing. Igor Čepko určil za zapisovateľku p. Milotu Kupcovú, 

zamestnankyňu OcÚ  a za overovateľov zápisnice  Mgr. Ľuboslava Jablonského a Juraja Janšta. 

 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Málinec  a odovzdanie 

osvedčení o zvolení 

Doterajší starosta Ing. Igor Čepko  požiadal podpredsedkynu miestnej volebnej komisie            

p. Annu Kančovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy 

obce Málinec. 

 

                                                                 



 

                                         Zápisnica miestnej volebnej komisie 

 o  výsledku volieb v  obci Málinec do obecného zastupiteľstva a  starostu obce, konaných dňa 

10.11.2018 

Počet volebných obvodov:                                                                                         1 

Počet volebných okrskov:                                                                                          2 

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania:                2 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:                                                     1144 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                                                           692 

Počet odovzdaných obálok:                                                                                   692 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ:                    674 

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť:                                                                         9 

Počet zvolených poslancov:                                                                                      9 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:         684 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

3. Juraj Janšto                                SMER-SD                                             422 

4. Ján Kvasnica                             SMER-SD                                              395 

5. Ľuboslav Jablonský, Mgr.         nezávislý kandidát                                 384 

6. Dušan Michalove, Ing.              nezávislý kandidát                                 373 

7. Igor Lacko Ing.                         SNS                                                        351 

8. Jozef Starove, Bc.                     SMER-SD                                              344 

9. Peter Turic Mgr.                       nezávislý kandidát                                  294 

10. Ivan Karlík                               SNS                                                         220 

11. Ľubomír Jakuba                       SNS                                                         219 

 

Náhradníci –kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 

podľa počtu získaných hlasov: 

1. Ján Semerák                             SNS                                                        143 

2. Jaroslava Kminiaková             SMER-SD                                               135 

3. Radomíra Valentínyová Bc.    SNS                                                         129 

4. Andrea Mužíková                    SMER-SD                                               127 

5. Marcela Balogová                   SRK                                                         109 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce 

podľa poradia na hlasovacom lístku:  

1. Igor Čepko, Ing.                       Jednota – ľavicová strana Slovenska       131 

2. Jaroslava Kurčíková, Ing.         nezávislá kandidátka                               160                                  

3. Igor Lacko Ing.                         SMER-SD, SNS                                      393 

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor  Lacko 

Účasť občanov vo voľbách:   60 % 

V Málinci, 11.11.2018 

Mgr. Zuzana Čepková, zapisovateľka MVK  

Ďakujem podpredsedkyni miestnej volebnej komisie, za podanú správu a odovzdanie osvedčení 

o zvolení. 

Uznesením č. 7/2018, v bode 1/a – OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obce 

 



 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

 

Doterajší starosta Ing. Igor Čepko požiadal prítomných, aby vstali 

Ing. Igor Lacko, prečítal sľub v znení: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Potom sa pod text sľubu podpísal a podpredsedkyňa MVK mu odovzdala osvedčenie o zvolení 

za starostu obce.  Doterajší starosta Ing. Igor Čepko mu zablahoželal, odovzdal mu insigniu 

starostu a súčasne i vedenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Zablahoželal mu a 

poprial do ďalšej práce veľa úspechov. 

Ing. Igor Čepko poďakoval všetkým za spoluprácu a zo zasadnutia OZ sa vzdialil.  

Na zasadnutí OZ boli prítomní aj bývalí poslanci  MVDr. Ľuboš Tatranský a Ing. Zákopčan 

Vťazoslav, ktorý zablahoželali novozvolenému starostovi ako i poslancom OZ, poďakovali za 

spoluprácu a zo zasadnutia OZ sa vzdialili.  
 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Ing. Igor Lacko oboznámil poslancov s oznámením o vzdaní sa mandátu poslanca OZ, nakoľko  

bol zvolený za starostu obce. Zároveň ospravedlnil p. Ľubomíra Jakubu, ktorý je hospitalizovaný  

v nemocnici a nemôže sa zúčastniť zloženia sľubu.  

Pred prečítaním sľubu požiadal prítomných, aby vstali. 

Ing. Igor Lacko, prečítal sľub v znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné  

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Zvolení poslanci v abecednom poradí pristúpili k podpisu  sľubu.  

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ing. Igora Lacka, bytom Málinec, Nová 

502/1 bolo vzaté na vedomie uznesením č. 7/2018 v bode 1/b. 

OZ  uznesením č. 7/2018 v bode 2/c Konštatuje že p. Ľubomír Jakuba sa z dôvodu 

hospitalizácie v nemocnici nezúčastnil ustanovujúceho  zasadnutia OZ 

 

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

     

     Starosta obce Ing. Igor Lacko v prvom rade poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili 

volieb a využili právo voliť, pretože voľby do samosprávy považuje za najväčší prejav 

demokracie, kde každý svojim hlasom môže prejaviť svoju vôľu sympatie svojim kandidátom. 

 

Uviedol, že sa mu dostalo veľkej pocty od občanov, čo ho nesmierne teší, ale na druhej strane 

aj zaväzuje, pretože mení starostu po 29 – rokoch, za ktorým vidieť kus práce, nechce byť s 

nikým porovnávaný, uviedol, že bude pracovať najlepšie ako vie. Jeho snahou bude vytvoriť 

jeden tím, či už zo zamestnancov obce ale hlavne s poslancami, ktorí zastupujú občanov, aby 

všetci spoločne pracovali na rozvoji a propagácii obce, pretože obec patrí ľuďom a oni sú ich 

reprezentanti. Po nástupe do funkcie v prvom rade sa bude musieť oboznámiť so všetkou 

agendou, s rozpracovanými projektami, ktoré boli podané v tomto roku a zapojiť sa do nových 

výziev, ktoré budú prospešné pre nás. Na záver uviedol, že už je po voľbách, rešpektujme 

výsledky volieb, a robme v prospech občanov a rozvoja obce.  



Uznesením č. 7/2018, v bode 1/c – OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného 

starostu . 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce Ing. Igor Lacko uviedol, že by chcel doplniť program ustanovujúceho zasadnutia, 

ktorý bol zaslaný v pozvánke o ďalší bod a to  Oznámenie starostu obce o poverení poslanca 

zastupovaním starostu obce. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta preto dal hlasovať kto je za to, aby bol doplnený program zasadnutia OZ, o bod 

Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce ? 

Hlasovanie:           za : 8                  proti: 0                   zdržal sa :0 

Poslanci schválili jednohlasne doplnenie programu zasadnutia OZ o uvedený bod 

uznesením č. 7/2018 v bode 3/b. 

Následne starosta obce prečítal program zasadnutia a dal  hlasovať : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí Málinec  

4. Zloženie sľubu starostu obce  

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

8. Oznámenie  starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a  2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

10. Voľba návrhovej komisie 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Diskusia  

13. Prijatie uznesenía 

14. Záver 

                                             

Hlasovanie:   za:8                            proti: 0                zdržali sa:  0 

Starosta skonštatoval že program ustanovujúceho zasadnutia bol schválený jednohlasne . 

 

8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Starosta obce má právo zvoliť si svojho zástupcu v lehote  do 60 dní odo dňa zloženia sľubu, ak 

to dovtedy nevykoná, bude zástupcu starostu voliť obecné zastupiteľstvo.  

Starosta obce uviedol, že vychádzal z nepísaného pravidla, že zástupcom starostu by mal byť 

poslanec, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov, s p. Jurajom Janštom hovoril osobne a ten 

túto ponuku prijal. Starosta obce vyhlásil, že jeho zástupcom na toto volebné obdobie bude      

p. Juraj Janšto a zároveň ho požiadal, aby si presadol vedľa neho a dal mu slovo. 

 

Juraj Janšto, zástupca starostu uviedol, že je to právomoc starostu vybraťsi niektorého                

z poslancov za svojho zástupcu. Je to veľmi ústretový krok, veľké gesto starostu, že v podstate 

po voľbách aj napriek tomu, že stáli na opačnej strane barikády si ho vybral. Ale myslí si, že 

spolupráca sa bude rozvíjať  a uviedol, že urobí všetko preto, aby splnil to, kvôli čomu 

kandidoval za poslanca. Poďakoval za prejavenú dôveru a uviedol, že sa teší na ďalšiu 

spoluprácu.  



Starosta obce poďakoval za prijatie ponuky na túto funkciu a uviedol, že máme pred sebou        

4 roky, po ktorých nás ľudia budú opäť hodnotiť a chce, aby tu bol tím, ktorý bude pracovať    

v prospech občanov.   

OZ uznesením č. 7/2018, bod 1/d – OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

poverený zastupovaním starostu bude poslanec p. Juraj Janšto. 

 

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ     

   v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a  2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

   v znení neskorších predpisov 

 

Starosta obce pre informáciu uviedol, že sa jedná o poslanca, ktorý zvoláva zasadnutia OZ             

v prípade, že starosta obce nezvolá zasadnutie najmenej raz za tri mesiace a tým zvolaním tiež 

nie je poverený jeho zástupca, ďalej  ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ do 30 dní, 

zvoláva ho poverený poslanec. 

V predchádzajúcom období túto funkciu zastával Bc. Jozef Starove, ktorý bol oslovený,  či by 

chcel pokračovať v tejto funkcii naďalej, nemal k tomu žiadne námietky. 

Starosta obce poveril poslanca OZ Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  a odovzdal mu slovo. 

Bc. Jozef Starove – poďakoval za prejavenú dôveru a uviedol, že dúfa, že takáto situácia 

nenastane.  

OZ uznesením č. 7/2018 v bode 4. Poveruje poslanca OZ Bc. Jozefa Starove zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

10. Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce predložil návrh, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 

predseda: Ing. Dušan Michalove 

členovia: Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 

Pripomienky k návrhu neboli 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 

Hlasovanie:  za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie 

uznesením č. 7/2018 v bode 3/a. 

 

 

11. Určenie platu starostu obce 

 

Starosta obce Ing. Igor Lacko informoval poslancov OZ, že  starostovi obce patrí plat v zmysle 

§ 3 a 4, zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov . Je to dané ako  súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 2,2 

mesačný plat /pri plnom - pracovnom úväzku/ v sume 2.099,00 €,  s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne pripomienky 

 

Uznesením č. 7/2018 v bode 5. Určili 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 plat starostu, a to  súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 



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

2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 2,2 mesačný plat /pri plnom - pracovnom úväzku/ 

v sume 2.099,00 €,  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

12. Diskusia 

 

Ing. Igor Lacko, starosta obce oznámil poslancom OZ, že dňa 13.12.2018 o 15.00 hod. sa bude 

konať v zasadačke OcÚ zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

13. Prijatie uznesenía 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dušan Michalove prečítal návrh uznesenie č. 7/2018. 

 

 Uznesenie č. 7/2018 

    z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 

10. decembra 2018 

 

1. Berie na vedomie 

    a/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

    b/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ing. Igora Lacka, bytom Málinec, Nová  

        502/1 

    c/  Vystúpenie novozvoleného starostu  

    d/ Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Juraj Janšto   

 

2. Konštatuje, že:  

    a/ Novozvolený starosta obce Ing. Igor Lacko, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

    b/ Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Málinci: Mgr. Ľuboslav Jablonský, Ľubomír   

        Jakuba, Juraj Janšto, Ivan Karlík, Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák, 

        Bc. Jozef Starove, Mgr. Peter Turic zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného  

        zastupiteľstva 

    c/ p. Ľubomír Jakuba sa z dôvodu hospitalizácie v nemocnici nezúčastnil ustanovujúceho  

        zasadnutia OZ 

 

3. Schvaľuje 

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Dušan Michalove 

                                                                             Členovia: Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 

    b/ Doplnenie programu zasadnutia o bod – Oznámenie starostu o poverení poslanca  

        zastupovaním starostu obce 

 

 

4. Poveruje 

 

Poslanca OZ Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva               

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 



5. 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 plat starostu, a to  súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 2,2 mesačný plat /pri plnom - 

pracovnom úväzku/ v sume 2.099,00 €,  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie uznesenia č. 7/218. 

Hlasovanie:         za: 8               proti: 0               zdržal sa: 0 

Starosta obce Ing. Igor Lacko skonštatoval, že uznesenie č. 7/2018 bolo schválené jednohlasne.  

 

14. Záver 

 

       

 

 Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť  so slovami, že sa teší na ďalšiu 

spoluprácu.a zasadnutie ukončil. 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  16.00 hod. 

Podrobný priebeh zasadnutia OZ je zaznamenaný formou zvukovej nahrávky, ktorá je 

archivovaná    na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

  

       I. overovateľ                                                              II. overovateľ  

 

 

 

 

                   Zástupca starostu:                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

                                                               Zapísala:  


