
Zápisnica 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo                              

dňa 09. 11. 2022 o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce v Mokrej Lúke. 

 

 
 

Prítomní:  

Doterajší starosta obce: 

- MVDr. Juraj Gallo  

 

Novozvolený starosta obce: 

- MVDr. Juraj Gallo 

 

Doterajší poslanci obecného zastupiteľstva: 

- Ing. Igor Dacho  

- Ing. Anna Kubusová  

- Ing. Július Kvetko,CSc.  

- Ing. Peter Lašan  

 

Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva: 

- Mgr. Ondrej Bafia 

- Ing. Martin Lukáš 

- Slavomír Machava 

- Ján Siták 

- Ing. Barbora Slabejová  

 

Ďalší prítomní:   

- Ing. Henrieta Ďurčová – pracovníčka Obecného úradu (ďalej len OcÚ) Mokrá Lúka 

- Mgr. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Lýdia Fandáková - hlavný kontrolór 

- Bc. Miroslav Fakla – predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len MVK) 

 

Neprítomní: 
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1. Otvorenie zasadnutia 

Na začiatok rokovania sa pustila „Hymna Slovenskej republiky“ a starosta                   

MVDr. Juraj Gallo privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

V bode 2 menoval starosta zapisovateľku:  Ing. Henrietu Ďurčovú   
 
 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 Z poverenia MVK v Mokrej Lúke vystúpil a o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obce Mokrá Lúka informoval Bc. Miroslav Fakla, predseda MVK.  

 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Bc. Miroslava Fakla - predseda MVK predložil na podpis sľub starostu obce a  sľub 

poslancov.  

Novozvolený starosta MVDr. Juraj Gallo prečítal sľub a po prečítaní ho podpísal. 

Po podpísaní sľubu odovzdal predseda MVK novozvolenému starostovi  obce 

osvedčenie o jeho zvolení. 

Starosta MVDr. Juraj Gallo sa ujal  funkcie starostu obce Mokrá Lúka. 

 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie 

osvedčenia o zvolení 

Novozvolený starosta prečítal sľub pre novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Mokrá Lúka, ktorými sú: Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová. Následne do rúk starostu zložili sľub všetci 

novozvolení poslanci, ktorí sľub aj podpísali.  

Predseda MVK odovzdal novozvoleným poslancom obce osvedčenie o ich zvolení a 

poprial všetkým veľa úspechov v tvorivej práci do ďalšieho volebného obdobia. 

 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta vystúpil s príhovorom. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 1/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie výsledky „Volieb do 

orgánov samosprávy obcí“ konaných dňa 29. 10. 2022 v obci Mokrá Lúka, v obvode č. 1 a                     

v okrsku č. 1. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 
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NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka konštatuje, že novozvolený starosta obce 

Mokrá Lúka MVDr. Juraj Gallo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

 
 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 3/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka konštatuje, že zvolení poslanci zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke: Mgr. Ondrej 

Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 4/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie vystúpenie novozvoleného 

starostu. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 Starosta prečítal návrh programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta menoval : Mgr. Ondreja Bafiu  

        Ing. Martina Lukáša 

   

Do programu navrhol doplniť nasledovné: za bod 4 bod 5 Voľba a zriadenie návrhovej 

komisie, bod 9 Organizačné záležitosti vypustiť a presunúť do ďalšieho obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 



4 
 

Program po úprave:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa   

3) Výsledky volieb a zloženie sľubu: 

a. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

b. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení  a 

prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

c. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a prevzatie 

osvedčenia o zvolení 

d. Vystúpenie novozvoleného starostu 

4) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice 

5) Voľba a zriadenie návrhovej komisie 

6) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

7) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  

8) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov z radov 

poslancov obecného zastupiteľstva a členov, ktorí nie sú poslancami obecného 

zastupiteľstva 

9) Určenie platu starostu obce 

10) Záver 

 

 Starosta sa opýtal poslancov obecného zastupiteľstva či majú nejaké ďalšie návrhy na 

doplnenie do programu.  

 

 Návrhy poslancov: žiadne 
 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 5/2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka. 
 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Program rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol 

schválený. 

 

5. Voľba a zriadenie návrhovej komisie 

 Návrhová komisia pripravuje návrhy uznesení obecného zastupiteľstva. 

 Starosta MVDr. Juraj Gallo navrhol do komisie: Mgr. Ondreja Bafiu, Ing. Martina 

Lukáša. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 6/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka 
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 I. zriaďuje návrhovú komisiu, 
 

II. Volí pre návrhovú komisiu: 

Členovia poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

3 (Slavomír Machava, Ján Siták, Ing. Barbora 

Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   2 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš 

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 Starosta obce poveril zastupovaním starostu Mgr. Ondreja Bafiu, poslanci vzali 

oznámenie na vedomie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 7/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie informáciu starostu obce, 

že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Mgr. Ondrej Bafia. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

4 (Ing. Martin Lukáš, Slavomír Machava, Ján Siták, 

Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   1 ( Mgr. Ondrej Bafia)  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  

 Starosta obce poveril Ing. Martina Lukáša, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 Dôvodová správa:  

 Zákon č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v § 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. Zvolať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady môže v zákonom ustanovených prípadoch 

aj iná osoba ako starosta obce. O týchto prípadoch presne pojednáva §12 Rokovanie obecného 

zastupiteľstva :  

 (1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak 

požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá 

zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v 

predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. 

Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.  

 (2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, 

zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta 

nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.  
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 (3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej 

vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti 

na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 

vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.  

 (4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 

tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 (5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na 

začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo 

odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom.  

 (6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným 

bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, 

stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.  

 Na základe vyššie uvedeného starosta odporúčil obecnému zastupiteľstvu poveriť Ing. 

Martina Lukáša, poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia 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.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 8/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka poveruje poslanca obecného zastupiteľstva 

obce Mokrá Lúka Ing. Martina Lukáša zvolávať a viesť zasadnutia 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. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

4 (Mgr. Ondrej Bafia, Slavomír Machava, Ján Siták, 

Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   1 (Ing. Martin Lukáš)  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov z radov 

poslancov obecného zastupiteľstva a členov, ktorí nie sú poslancami obecného 

zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil nasledovné návrhy: 

a) návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov a členov 

ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva: 

- komisia na ochranu životného prostredia, výstavbu a ochranu verejného 

poriadku – predseda Slavomír Machava 

Člen, poslanec obecného zastupiteľstva: Mgr. Ondrej Bafia 

Člen, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva: Ondrej Chlebuš, Mgr. Bianka 

Halkovičová, Vladimír Mensátor 
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- komisia pre kultúru, mládež, seniorov a šport – predseda Ing. Barbora Slabejová 

Člen, poslanec obecného zastupiteľstva: Mgr. Ondrej Bafia, Slavomír Machava, Ján Siták, 

Ing. Martin Lukáš 

Člen, ktorý nie je poslanec obecného zastupiteľstva: Ing. Simona Maťková, Petra 

Halušková, Ing. Lenka Lukášová, Diana Repáková, Michaela Machavová, Roman Kisel, Ing. 

Lenka Slávová, Erika Krštieňová, Zuzana Kiselová, Adam Slabej, Bc. Miroslava Kvetková, 

Bc. Lucia Pribolová 

 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. –  predseda Ing. Barbora Slabejová 

Člen, poslanec obecného zastupiteľstva: Slavomír Machava, Mgr. Ondrej Bafia 

 

- inventarizačná komisia – predseda Ing. Martin Lukáš  

Člen, poslanci obecného zastupiteľstva: Slavomír Machava, Ján Siták 

Člen, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva: Mária Rejdovianová 

 

b) ďalšie návrhy : 

- návrh na správcu domu smútku a cintorína – Miroslav Repák 

- návrh na obecného hospodára – Mária Rejdovianová 

- návrh na vedúcu obecnej knižnice – Mária Hrnčiarová 

-  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 9/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka 

 

 A . z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu životného prostredia, výstavbu a na ochranu verejného poriadku, 

Komisiu pre kultúru, mládež, seniorov a šport, Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z., Inventarizačnú 

komisiu. 

 

B . v o l í 

a) predsedu komisie na ochranu životného prostredia, výstavbu a ochranu verejného poriadku: 

Slavomír Machava 

b) členov komisie :  

    1. poslancov: Mgr. Ondrej Bafia 

    2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ondrej Chlebuš, Mgr. Bianka 

Halkovičová, Vladimír Mensátor 

 

 a) predsedu komisie pre kultúru, mládež, seniorov a šport: Ing. Barbora Slabejová 

 b) členov komisie :  

    1. poslancov: Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír Machava, Ján Siták 

    2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Simona Maťková, Petra 

Halušková, Ing. Lenka Lukášová, Diana Repáková, Michaela Machavová, Roman Kisel, Ing. 

Lenka Slávová, Erika Krštieňová, Zuzana Kiselová, Adam Slabej, Bc. Miroslava Kvetková, 

Bc. Lucia Pribolová 

 

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

v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.: Ing. Barbora Slabejová 
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b) členov komisie :  

    1. poslancov: Slavomír Machava, Mgr. Ondrej Bafia 

 

 a) predsedu Inventarizačnej komisie: Ing. Martin Lukáš 

 b) členov komisie :  

    1. poslancov: Slavomír Machava, Ján Siták 

    2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mária Rejdovianová 

 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

9. Určenie platu starostu obce 

Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 501 – do 1000, ide 

konkrétne o koeficient  1,83. Poslanci určujú pre novozvoleného starostu obce plat vo výške 

1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

Poslanec Mgr. Ondrej Bafia navrhol zvýšenie platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona               

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

miest v znení neskorších predpisov o 20 % s čím ostatní poslanci súhlasili. 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 10/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade  s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce 

Mokrá Lúka MVDr. Jurajovi Gallovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2021 a násobku 

1,83 zvýšený v súlade s § 4 ods. 2 zákona  o 20 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. 

09. 11. 2022. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

10. Záver 
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 Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:30 hod. a poďakoval 

prítomným poslancom  za účasť na zasadnutí  a aktívny prístup k prejednávaným materiálom . 

 

 

 

Overovatelia: Mgr. Ondrej Bafia   ........................................... 

 

  Ing. Martin Lukáš          .......................................... 

 

 

Zapísala :  Ing. Henrieta Ďurčová   ........................................... 

 

 

 

 

                 MVDr. Juraj Gallo 

                      Starosta obce
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