
 

ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Habovka 

konaného 07. 12. 2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
(prítomných 9 poslancov) 

Program: 
 
1. Úvodné náležitosti: 
       a) otvorenie zasadnutia, 
       b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
       c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o      
           zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,  
       d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, 
       e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  
       f) vystúpenie starostu. 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
4. 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 a voľba jej členov. 
5. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia   
    zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 
6. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 
    36/2005 Z. z. o rodine.  
7. Menovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2018-2022. 
8. Určenie platu starostu. 
9. Záver.  
 
1. Úvodné náležitosti. 
a)   otvorenie zasadnutia: 
na úvod slávnostného zasadnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce
JUDr. Alojz Lajčin. Privítal prítomných poslancov, podpredsedu miestnej volebnej komisie 
a zapisovateľku  na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určil Ing. Luciu Klimekovú -
ekonómku  Obecného úradu v Habovke a za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 
OZ určil poslancov Dušana Hajdučiaka a Ing. Ľubomíra Jurča, 

c) oznámenie  výsledkov  voľby  starostu   a volieb  do  zastupiteľstva  a  odovzdanie  osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva: 
správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí predložil podpredseda Miestnej
volebnej komisie v Habovke Vladimír Jurina a odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému 
starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. 
Správa je prílohou zápisnice, 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu: 
JUDr. Alojz Lajčin prečítal zákonom  predpísaný sľub novozvoleného starostu a podpísal ho.  
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e)   zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva: 
starosta obce JUDr. Alojz Lajčin vyzval zvolených poslancov k  zloženiu sľubu. Všetci  9 zvolení 
poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a podpísali ho, 

f)  vystúpenie starostu: 
poslancom a všetkým prítomným  sa prihovoril novozvolený starosta obce JUDr. Alojz Lajčin. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Predložil na schválenie program ďalšieho rokovania 
obecného zastupiteľstva:  

- voľba návrhovej komisie,  
- zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov (podľa 

pozvánky bod 3), 
- 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
a voľba  jej členov (podľa pozvánky bod 4), 

- schválenie  poslanca  zastupiteľstva,  ktorý  bude  poverený  zvolávať  a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení (podľa 
pozvánky bod 5), 

- schválenie   poslancov  zastupiteľstva,  ktorí  budú  poverení  sobášením  v zmysle § 4 
- ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine (podľa pozvánky bod 6), 
- menovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2018-2022 (podľa pozvánky bod 7), 
- určenie platu starostu  (podľa pozvánky bod 8), 
- záver (podľa pozvánky bod  9). 

Nakoľko poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu ďalšieho rokovania, dal starosta
obce o programe hlasovať. 
Za program hlasovalo všetkých 9 prítomných poslancov. 

Voľba návrhovej komisie: 
do návrhovej komisie starosta obce navrhol týchto poslancov: 
Petra Leginusa, Ing. Mateja Janduru a Mgr. Magdalénu Pilarčíkovú. 
Poslanci jednohlasne zvolili zloženie návrhovej komisie podľa návrhu starostu. 
Starosta vyzval komisiu, aby sa ujala prípravy návrhov uznesení z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov (podľa pozvánky 
bod 3)  a 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  
a voľba  jej  členov (podľa pozvánky bod 4): 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie zriadenie komisií OZ a ich predsedov a členov 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie: 

a) komisiu pre cestovný ruch, školstvo, kultúru a šport, 
b) komisiu stavebnú, životného prostredia a verejného poriadku, 
c) komisiu finančnú a sociálnu, 
d) komisiu na ochranu verejného záujmu  (podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004   
    Z. z. o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných funkcionárov v znení    
    neskorších predpisov). 
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Za predsedov a členov komisií starosta navrhol: 
1. predsedu komisie pre cestovný ruch, školstvo, kultúru a šport Mgr. Magdalénu Pilarčíkovú,

- členov komisie:  poslancov Petra Leginus, Mária Žáka, Dušana Hajdučiaka, 
- členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce Edmunda Pilarčíka, Mgr. Natáliu    
     Pilarčíkovú, Radovana Ondríka, Barboru Tekeľovú. 

2. predsedu komisie stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku Ing. Mateja 
Janduru, 
- členov komisie: poslancov Martina Janduru, Jozefa Chreneka, JUDr. Slavomíra Tekeľa,
- členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce Ing. Jána Urbana, Ing. Bohuslava 
     Šveláňa. 

3. predsedu komisie finančnej a sociálnej Petra Leginusa, 
-  členov komisie: poslancov Mgr. Magdalénu  Pilarčíkovú,  Ing. Ľubomíra Jurča, Mária  
     Žáka, 
- členov komisie:  odborníkov  z  radov  obyvateľov  obce  Ing.  Luciu  Klimekovú,  Mgr. 
     Silviu Jandurovú, Mgr. Janku Pavlovú. 

4. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Martina Janduru, 
- členov komisie: JUDr. Slavomíra Tekeľa,  Dušana Hajdučiaka, Jozefa Chreneka. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa prihlásil  poslanec Mário Žák, ktorý žiadal, aby bol doplnený do komisie stavebnej, 
životného prostredia a verejného poriadku. O  jeho návrhu  dal starosta  hlasovať. Za hlasovali
všetci prítomní (9) poslanci. 

Následne dal starosta hlasovať o návrhu na zriadenie komisií OZ a ich zložení. Za hlasovali
všetci prítomní (9) poslanci. 

V tomto bode programu bola poslancom predložená k nahliadnutiu smernica pre zriaďovanie 
a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktorú pritomní poslanci zobrali na 
vedomie. 

Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Habovka: 
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie rozdelenie poslaneckých obvodov v obci 
Habovka. Obec  Habovka  bola rozdelená podľa ulíc s prihliadnutím na počet obyvateľov medzi 
jednotlivých poslancov OZ nasledovne: 

a) ulica Edmunda Petra Bardoša – Peter Leginus, 
b) ulica Pod Grúňom – Mgr. Magdaléna Pilarčíková, 
c) ulica Andreja Pavču – JUDr. Slavomír Tekeľ, 
d) ulica Blatná – Martin Jandura, Jozef Chrenek, 
e) ulice Breh, Pod Brehom a Kút – Ing. Ľubomír Jurčo, 
f) ulice Stodolisko a Kubáňovka – Ing. Matej Jandura, Dušan Hajdučiak, 
g) ulica Pod Úbočou – Mário Žák. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu
programu prerušil a poslanecké obvody boli určené na základe predloženého návrhu.  Za hlasovali
všetci  prítomní (9) poslanci. 
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Schválenie  poslanca  zastupiteľstva,  ktorý  bude  poverený  zvolávať  a viesť  zasadnutia 
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení (podľa pozvánky bod 5):  
Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin predložil poslancom na schválenie, aby poslankyňa Mgr. 
Magdaléna Pilarčíková bola poverená zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu 
prerušil a dal hlasovať.  Za hlasovali všetci prítomní (9) poslanci. 

Schválenie   poslancov  zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 
zákona 36/2005 Z. z. o rodine (podľa pozvánky bod 6): 
V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 36/2005 zákona o rodine, vyhlásenie o uzavretí manželstva môžu 
snúbenci urobiť pred starostom obce alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za 
prítomnosti matrikára. Na základe uvedeného navrhol starosta touto funkciou poveriť poslancov 
Martina Janduru a Petra Leginusa. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec, preto starosta  rokovanie k tomuto bodu programu 
prerušil a dal hlasovať.  Za hlasovali všetci prítomní (9) poslanci. 

Menovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2018-2022 (podľa pozvánky bod 7): 
Starosta oboznámil prítomných poslancov, že poveruje Martina Janduru zastupovaním starostu 
obce v zmysle § 13b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  
Uvedené poverenie zobrali všetci prítomní (9) poslanci na vedomie. 

Určenie platu starostu obce (podľa pozvánky bod 8): 
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 bol predložený návrh mesačného platu 
starostu JUDr. Alojza Lajčina, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,20 s navýšením o 50 % s účinnosťou od 01.12.2018. 

Rozprava poslancov: 
Do rozpravy sa prihlásil  poslanec JUDr. Slavomír Tekeľ a predložil návrh, aby plat starostu obce 
bol  navýšený o 20 %. 

Starosta obce dal hlasovať za prvý návrh, t.j. navýšenie o 50 % : 

Hlasovali  - 
za: Peter Leginus, Martin Jandura, Dušan Hajdučiak, Ing.  Matej Jandura,  Jozef Chrenek, Mgr. 
Magdaléna Pilarčíková. 

   proti: JUDr. Slavomír Tekeľ. 
zdržali sa: Mário Žák, Ing. Ľubomír Jurčo. 

Na základe hlasovania sa s platnosťou od 01.12.2018 určuje plat starostu obce Habovka JUDr. 
Alojza Lajčina nasledovne: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,20 s navýšením o 50 % . 
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Návrh uznesení: 
Za návrhy uznesenia - uznesení sa hlasovalo jednotlivo počas zasadnutia. Prijaté uznesenia sú
prílohou zápisnice. 

Záver: 
Starosta obce JUDr. Alojz Lajčin  poďakoval prítomným za účasť. Následne ukončil rokovanie 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
 
 

  
JUDr. Alojz Lajčin 

starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

Dušan Hajdučiak  ................................................................  

 

Ing. Ľubomír Jurčo  ............................................................  

5 


