1/1/2018
ZÁPISNICA
zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Partizánskej Ľupči, ktoré sa konalo
v obradnej miestnosti obecného úradu
dňa 10.12.2018

ZÁPISNICA
Zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo v obradnej miestnosti
obecného úradu v Partizánskej Ľupči dňa 10.12.2018 o 16.00
hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a doporučenie overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
/ predseda miestnej volebnej komisie /
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
7. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
8. Overenie zloženia sľubu
9. Príhovor novozvoleného starostu obce Partizánska Ľupča
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča, ktorý
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ obce Partizánska Ľupča.
13. Oboznámenie s úväzkom starostu obce a určenie platu
14. Určenie ďalšieho sobášiaceho poslanca pre potreby matričných úkonov.
15. Diskusia
16. Schválenie uznesenia
17. Záver

bude

Zápisnica zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na úvod zasadnutia doznela hymna Slovenskej republiky. Rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči otvoril a viedol funkciu
odovzdávajúci starosta obce pán Ľubomír Frič , ktorý privítal všetkých prítomných, ktorí prijali
pozvanie na ustanovujúce zasadnutie. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní deviati
poslanci.
2. Určenie zapisovateľa a odporučenie overovateľov zápisnice
V druhom bode programu určil zapisovateľku, Bc. Danu Havlanovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice odporučil v ďalšom bode schváliť: poslancov Stanislava
Sekana a Ing. Juraj Kandera.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva / predseda miestnej volebnej komisie
Doterajší starosta obce Ľubomír Frič vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Bc.
Gabrielu Moravovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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Predsedníčka miestnej volebnej komisie, Bc. Gabriela Moravová predstavila:
„Vážení prítomní, dovoľte, aby som Vás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa konali dňa 10.11.2018 v našej obci.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1066 oprávnených voličov, ktorí mali právo voliť. Túto možnosť
využilo 715 voličov, čo predstavuje 67,07 % účasť voličov vo voľbách.
Mali sme troch kandidátov na starostu obce, ktorí sa umiestnili nasledovne:
1. miesto obsadil Bc. Ladislav Balážec, nezávislý kandidát s počtom hlasov 327
2. miesto obsadil Ľubomír Frič, kandidát za stranu SMER s počtom hlasov 288
3. miesto obsadil Július Sokol, kandidát za stranu SNS s počtom hlasov 85
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva sa umiestnili v nasledovnom
poradí:
1. Bc. Ladislav Balážec, nezávislý kandidát , získal 413 hlasov,
2. Juraj Záchej , nezávislý kandidát , získal 413 hlasov,
3. Ing. Juraj Kandera, kandidát za stranu DOMA DOBRE, získal 410 hlasov,
4. Stanislav Sekan , nezávislý kandidát, získal 384 hlasov,
5. Matúš Hollý, nezávislý kandidát, získal 370 hlasov,
6. Mgr. Igor Beka , nezávislý kandidát, získal 356 hlasov,
7. Ing. Martin Sameliak , nezávislý kandidát, získal 356 hlasov,
8. Ing. Peter Smitek, nezávislý kandidát ,získal 344 hlasov,
9. Pavol Dvorský, nezávislý kandidát, získal 302 hlasov.
Ďalšie umiestnenie kandidátov podľa získaných hlasov bolo nasledovné:
10. Dušan Adamčiak, kandidát za stranu SMER s počtom hlasov 260
11. Bc. Peter Polóni, nezávislý kandidát s počtom hlasov 257
12. Július Sokol, kandidát za stranu SNS s počtom hlasov 250
13. Ing. Ľubomír Rybák, nezávislý kandidát s počtom hlasov 222
14. Mgr. Ľubomír Turčan, nezávislý kandidát s počtom hlasov 167
15.
Bc. Ladislav Balážec získal v týchto voľbách aj najvyšší počet hlasov ako kandidát na poslanca obecného
zastupiteľstva . Pred zvolaním tohto zasadnutia sa písomne vzdal svojho mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva, takže nastupuje na jeho miesto náhradník pán Dušan Adamčiak ako poslanec OZ deviaty
v poradí .“

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
Starosta obce Ľubomír Frič vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie Bc. Gabrielu Moravovú, aby
odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce Bc. Ladislavovi Balážecovi. Novozvolený starosta obce
Bc. Ladislav Balážec prečítala sľub starostu obce, ktorý on potvrdil slovom „sľubujem“ a svojim
vlastnoručným podpisom . Po tomto akte , starosta obce Ľubomír Frič odovzdal novému starostovi
obce Bc. Ladislavovi Balážecovi insígnie a poblahoželal mu len to najlepšie do jeho ďalšej práce.
Zároveň sa poďakoval všetkým za ich prácu , ktorú odviedli počas jeho volebného obdobia.

Sľub starostu obce:
„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.“
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Piatym bodom programu bolo zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. Predsedkyňa
miestnej volebnej komisie jednotlivo vyzvala každého jedného novozvoleného poslanca OZ , aby zložil
sľub a následne mu odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca do Obecného zastupiteľstva
v Partizánskej Ľupči.

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho vedomia a svedomia.“

6. Schválenie programu novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol, aby sa zmenilo poradie bodov rokovania a poznamenaj, že by chcel len vymeniť
bod 9. , teda zaradiť ho do programu hneď na začiatok. Poslanci OZ jednohlasne schválili zmenu
programu rokovania nového OZ.

7. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
7V ďalšom bode programu sa prihovoril všetkým prítomným novozvolený starosta obce . Poďakoval
sa, že dostal dôveru, aby viedol obec spolu s poslancami a kolektívom pracovníkov obecného úradu
tou správnou cestou. Zhodnotil, že občania si zvolili aj niektorých nových poslancov podľa svojho
vedomia a svedomia. Vyslovil želanie, aby sa mu dobre pracovalo s novými poslancami, aby mu boli
nápomocní v jeho ďalšej práci pri rozvoji našej obce.
8. Overenie zloženia sľubu
Starosta obce Bc. Ladislav Balážec pokračoval v programe zasadnutia obecného zastupiteľstva a dal
schváliť návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak a Ing. Peter Smitek . Poslanci návrh

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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jednohlasne schválili. Následne dal schváliť doporučených overovateľov zápisnice : Stanislava Sekana
a Ing. Juraja Kanderu. Poslanci OZ jednohlasne schválili aj tento návrh.

9. Príhovor novozvoleného starostu obce Partizánska Ľupča
Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča konštatovalo , že novozvolený starosta obce Bc. Ladislav
Balážec zložil v zmysle § 13 ods.2 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sľub starostu obce.
10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce Bc. Ladislav Balážec informoval prítomných , že v súčasnosti ešte nemá zvoleného
zástupcu starostu obce a tak využije zákonnú dobu na to, aby sa správne rozhodol. Informoval aj o tom,
že zatiaľ sa Obecná rada nebude voliť, a bude sa o tomto rokovať na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva . Poslanci OZ zobrali informácie o obecnej rade a zástupcovi starostu obce na vedomie.

11. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starosta obce predniesol poslancom návrh na zriadenie nasledovných komisií, ich predsedov z radov
poslancov a členov komisií z radov aj občanov:
Komisia na ochranu verejného poriadku KOVP, prírody a životného prostredia:
Mgr. Igor Beka, predseda komisie
Matúš Hollý, člen komisie
Miroslav Hladiš, člen komisie
Bc. Dana Havlanová, zapisovateľka
Poslanci jednohlasne návrh na zloženie komisie schválili.
Komisia školská:
Stanislav Sekan , predseda komisie
Mgr. Barbora Janíčková, členka komisie
Mgr. Michaela Turčanová, členka komisie
Mgr. Simona Sliacka, členka komisie
Pavol Dvorský, člen komisie
Ing. Katarína Budveselová , zapisovateľka
Poslanci návrh na zloženie komisie schválili. Poslanec Stanislav Sekan sa hlasovania zdržal.
Komisia športová :
Juraj Záchej, predseda komisie
Bc. Peter Polóni, člen komisie
Ing. Michal Frič
Miroslav Procházka
Matúš Hollý

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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Bc. Dana Havlanová, zapisovateľka
Poslanci zloženie komisie jednohlasne schválil.
Komisia stavebná:
Ing. Martin Sameliak, predseda komisie
Juraj Záchej, člen komisie
Pavol Dvorský, člen komisie
Zuzana Jašková, člen komisie
Renáta Antolová, zapisovateľka
Poslanci návrh na zloženie komisie schválili. Hlasovania sa zdržali poslanec Ing.Sameliak a Ing. Juraj
Kandera.
Komisia sociálna:
Dušan Adamčiak, predseda komisie
Mgr. Lucia Záchejová, členka komisie
Stanislav Sekan, člen komisie
Bc. Dana Havlanová, zapisovateľka
Poslanci jednohlasne návrh na zloženie komisie schválili.
Komisia kultúrna:
Ing. Juraj Kandera, predseda komisie
Ing. Katarína Budveselová, členka komisie
Bc. Dana Havlanová, členka komisie
Mgr. Ľubomír Jaško, člen komisie
MUDr. Jaroslav Janíček , člen komisie
Anna Jacková, členka komisie
Renata Antolová, zapisovateľka
Poslanci návrh na zloženie komisie schválili. Poslanec Ing. Juraj Kandera hlasoval proti návrhu a Ing.
Martin Sameliak sa hlasovania zdržal.
Komisia finančná:
Ing. Peter Smitek, predseda komisie
Ing. Juraj Kandera, člen
Mgr. Lucia Záchejová, členka komisie
Ing. Ján Fris, člen komisie
Ing. Katarína Budveselová, zapisovateľka
Poslanci návrh na zloženie komisie schválili. Hlasovania sa zdržal poslanec Ing. Peter Smitek a Matúš
Hollý.
Zriadenie komisie podľa čl.7ods.5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
Mgr. Igor Beka, predseda komisie
Juraj Záchej, člen komisie a Dušan Adamčiak, člen komisie
Poslanci návrh na zloženie komisie jednohlasne schválili.

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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Poslanec Mgr. Igor Beka informoval prítomných, že komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve by
mali mať určené náplne práce a tak navrhol, aby sa v na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva rokovalo aj
o tom, aby si predsedovia komisií pripravili tieto náplne do stanoveného termínu. Poslanci OZ zobrali
túto informáciu na vedomie.
Poslanec Ing. Juraj Kandera sa vyjadril, aby sa prehodnotila jeho funkcia v kultúrnej komisii. Poslanci
OZ zobrali jeho podnet na vedomie.

12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ obce Partizánska Ľupča
Podľa zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov má možnosť si starosta navrhnúť svojho
zástupcu. Starosta v tomto bode programu vysvetlil, že využije svoje právo rozhodnúť o svojom
zástupcovi do 60 dní , tak ako je to uvedené v zákone. Poslanci OZ zobrali túto informáciu na vedomie.
Starosta obce následne navrhol poslancom OZ , aby poslanec Stanislav Sekan bol poverený zvolávať
a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení. Poslanci
jednohlasne schválili tento návrh.

13. Oboznámenie s pracovným úväzkom starostu obce a určenie platu.
V tomto bode programu starosta citoval: Podľa zákona č. 289/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov patrí starostovi obce Partizánska Ľupča plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa
zaokrúhľuje na celé EUR nahor. Starostovia sa zaraďujú do 9. platobných skupín podľa počtu
obyvateľstva a násobok starostovi podľa § 3 sa ustanovuje na 2,2 násobok. Starosta obce má určený
plat 2 099,00 € v hrubom . Poslanci tento návrh jednohlasne odsúhlasili. Starosta obce zároveň
informoval, že jeho pracovný úväzok je 1,00, ktorý poslanci odsúhlasili už na predchádzajúcich
zasadnutiach bývalého OZ.

14. Určenie ďalšieho sobášiaceho poslanca pre potreby matričných úkonov
v zmysle §4 ods.1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
Starosta obce Bc. Ladislav Baléžec navrhol, aby okrem neho bol za sobášiaceho poslanca schválený
poslanec OZ Stanislav Sekan.
Poslanci OZ jednohlasne schválili, že sobášiacim bude starosta obce Bc. Ladislav Balážec a poslanec OZ
Stanislav Sekan, ktorý bude vykonávať v prípade neprítomnosti aj obrady, ktoré uskutočňuje ZPOZ.

Stanislav Sekan

Ing. Juraj Kandera
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15. Diskusia
V ďalšom bode programu obecného zastupiteľstva vyzval poslancov k diskusii.
Poslanec Ing. Juraj Kandera navrhol , aby sa zasadnutia plánovali v dostatočnom časovom predstihu,
poslanec Sekan doplnil, že je to z dôvodu , že v súčasnej dobe nie je možné niekedy sa na zasadnutie
uvoľniť z pracovných povinností. Poslanci podporili tento návrh a navrhli aby sa zasadnutia OZ zvolávali
raz za dva mesiace. Poslanci tento bod presunuli na ďalšie rokovanie OZ. Poslanci OZ zobrali na
vedomie informáciu o rozdelení poslaneckých obvodov a presným určením poslaneckých obvodov sa
budú zaoberať na ďalšom rokovaní OZ.
Poslanec Stanislav Sekan sa poďakoval bývalému starostovi obce p. Ľubomírovi Fričovi za všetkých
poslancov bývalého OZ a aj za zamestnancov OÚ, za spoluprácu a odvedenú prácu, ktorú vykonal za
svoje celé niekoľkoročné volebné obdobie od roku 2004 až do roku 2018. Zároveň poprial novo
zvolenému starostovi Bc. Ladislavovi Balážecovi veľa síl do budúcej práce.

16. Schválenie uznesenia
Schválenie uznesenia. Poslanci OZ jednohlasne schválili prednesené uznesenia.

17. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným, poslancom a novozvoleným členom komisií
za ich maximálnu účasť.

____________________________________

____________________________________

Stanislav Sekan, overovateľ zápisnice

Ing. Juraj Kandera, overovateľ zápisnice

____________________________________

____________________________________

Bc. Dana Havlanová, zapisovateľka

Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
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