
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Bátorová 

ktoré sa konalo 10.12.2018 v kultúrnom dome  
 

Prítomní:   Starostka obce :    Daniela Lichvárová 

                   Novozvolený starosta obce :  Ján Máth 

         Novozvolení poslanci OZ :   Ing., Hajtman Július, Huťan Ladislav,  

                                                                        Lichvár Pavol, Jozef Toma 

                   Zapisovateľka :      Zuzana Hajtmanová 

                   Hlavný kontrolór :               Ing. Anna Príbeliová 

Neprítomní :Novozvolený poslanec OZ :     František Molnár - ospravedlnený 

                          

Program rokovania:  

1.Úvodné náležitosti : 

    a) Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa 

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

    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

    zastupiteľstva – predseda MVK 

    c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

    d)Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Príhovor novozvoleného starostu obce Bátorová 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

    zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

7. Určenie platu starostke obce  

8. Diskusia 

9. Záver  

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia : 

K bodu č. 1 Úvodné náležitosti 

a) Zasadnutie otvorila starostka obce Daniela Lichvárová privítaním prítomných. Za 

zapisovateľku určila pracovníčku obecného úradu Zuzanu Hajtmanovú. 

b) Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Monika Lichvárová informovala prítomných 

o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdala 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 

c) ) Po informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

novozvolený starosta Ján Máth zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý po prečítaní 

potvrdil svojim podpisom. 

Po zložení sľubu starostka odovzdala novozvolenému starostovi insígnie a vedenie 

prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa novozvolený starosta ujal vedenia 

prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

d) Následne starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci sľub svojim podpisom 

potvrdili. Z 5 volených poslancov boli prítomní 4 ( pán František Molnár sa ospravedlnil a  

 



Návrh uznesenia č.1 

A. Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva  

B.  Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová k o n š t a t u j e, ž e novozvolený starosta obce  

Ján Máth zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

Ing. Július Hajtman,  Ladislav Huťan, Jozef Toma a Pavol Lichvár. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Po zložení sľubu, starosta oznámil prítomným, že nakoľko bola prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu  rokovania.  

Program bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

 

K bodu č. 3 Určenie overovateľov zápisnice 

V tomto bode starosta určil dvoch overovateľov : Ladislav Huťan, Ing. Július Hajtman 

 

K bodu č.4 Príhovor novozvoleného starostu obce Bátorová 

Novozvolený starosta predniesol krátky príhovor. Vo svojom príhovore informoval 

prítomných o svojich predstavách a plánoch. 

Návrh uznesenia č.2 
Obecné zastupiteľstvo obce Bátorová berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Bátorová 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

  

 

 

 



K bodu č. 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Po krátkom príhovore starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Povereným poslancom 

je pán Ladislav Huťan. 

Návrh uznesenia č.3 
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej poveruje  poslanca HUŤAN Ladislav  zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného 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.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 6 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

V tomto bode starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisie :  

 Komisia na ochranu verejného záujmu.  

 Komisia na vybavovanie sťažností 

Zároveň boli zvolení predsedovia a členovia komisií. 

Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Ing. Hajtman Július a členmi sú 

pán Toma Jozef a pán Ladislav Huťan. 

Predsedom komisie na vybavovanie sťažností bol zvolený pán Ladislav Huťan a členmi sú  

Ing. Hajtman Július a  pán Pavol Lichvár 

Návrh uznesenia č.4 

A. Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej zriaďuje komisie: - na ochranu verejného záujmu 

- na vybavovanie sťažností 

B. a) Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej volí  predsedu  komisie na ochranu verejného 

záujmu HAJTMAN Július, Ing. 

 

      b) Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej volí  členov  komisie na ochranu verejného 

        záujmu TOMA Jozef,  HUŤAN Ladislav 

 

      c)  Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej volí  predsedu  komisie na vybavovanie 

      sťažností  HUŤAN Ladislav 

 

      d)  Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej volí  členov  komisie na vybavovanie 

          sťažností LICHVÁR Pavol,  HAJTMAN Július, Ing. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 



 

K bodu č. 7 Určenie platu starostke obce 

V tomto bode starosta obce uviedol, že plat starostu obce bol v súlade so zákonom NR SR č. 

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

v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 

pred voľbami  

Návrh uznesenia č.5 

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej  u r č u j e 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 Jána Mátha vo výške 1575,00 EUR s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Za: 4 Ing. Július Hajtman, Ladislav Huťan, Pavol Lichvár, Jozef Toma 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0  

Neprítomní: 0  

Uznesenie bolo prijaté 

        

 

K bodu č. 8 Diskusia 

 

Pán Mézeš ( občan ) – pýta sa ohľadom počtu poslancov, nakoľko boli prítomní len štyria. 

Pán starosta podal informáciu, že pán František Molnár sa ospravedlnil a na najbližšom 

zasadnutí OZ zloží zákonom predpísaný sľub. 

 

K bodu č.9 Záver 

Na záver zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Bátorovej, dňa : 10.12.2018        Zapísala :  Zuzana Hajtmanová     

 

 

Overovatelia :       Starosta obce: 

 

Július Hajtman, Ing. .......................................                   Ján Máth ....................................... 

 

Ladislav Huťan    ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


