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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krásnohorská Dlhá Lúka,  

konaného dňa 28.11.2022 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní: Gabriel Klárik, starosta obce 

      Poslanci: Ing. Tamás Farkas, Zoltán Híres, György Nagy, Viktória Tomášik Lázár, 

Mgr. Zsolt Ulman     

Neprítomní:                                 

.....................................................................................................  

Ďalší prítomní:   Ing. Ondrej Bartuš - hlavný kontrolór, Mária Kissová - zamestnanec obce, 

                              Kristína Kláriková 

Verejnosť:         .................................................................................................... 

K bodu 1. Hymna SR, otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

Na úvod starosta privítal prítomných, požiadal ich, aby povstali a zaznela štátna hymna 

Slovenskej republiky. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľku bola určená Mária Kissová. 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

Starosta požiadal Kristínu Klárikovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby 

prítomných oboznámila s výsledkami volieb.  

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  

o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce  

Gabriel Klárik prečítal sľub starostu a vyzval pani starostku Ivetu Gebeovú k zloženiu sľubu 

a odovzdal je insígnie. Starostka zložila sľub. 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Gabriel Klárik prečítal sľub poslancov. Jednotliví poslanci pristúpili k zloženiu sľubu 

a prevzatiu osvedčenia v nasledovnom poradí: 

1. Ing. Tamás Farkas 

2. Zoltán Híres 

3. György Nagy 

4. Viktória Tomášik Lázár 

5. Mgr. Zsolt Ulman 

d) Vystúpenie novozvolenej starostky. 

 Na záver poďakovala za odvedenú prácu končiacemu starostovi obce. 

K bodu 4. Schválenie programu rokovania  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Požiadala hlavného kontrolóra o vyjadrenie stanoviska týkajúceho sa 

splnenia nutných podmienok pre uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlavný 

kontrolór konštatoval, že obec postupovala v súlade s § 12 ods. 4 zákona 369/1190 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 3 dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 
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3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

v Krásnohorskej Dlhej Lúke 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

5. Určenie overovateľov zápisnice 

6. Voľba mandátovej – návrhovej komisie 

7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie 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 

9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

10. Určenie platu starostu obce 

11. Rôzne 

12. Záver 

K bodu 5. Určenie overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice OZ schvaľuje: Viktóriu Tomášik Lázár a Mgr. Zsolta Ulmana. 

K bodu 6. Voľba mandátovej komisie - návrhovej komisie 

Poslanci do mandátovej komisie a do návrhovej komisie zvolili: 

za predsedu Mgr. Zsolta Ulmana a za členov Zoltána Híresa a Viktóriu Tomášik Lázár. 

K bodu 7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starostka oznámila poslancom, že na toto funkčné obdobie poveruje zastupovaním starostu 

Györgya  Nagya. Poslanci brali na vedomie bez pripomienok. 

K bodu 8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorská Dlhá Lúka poveruje poslanca Ing. Tamása Farkasa 

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. 

K bodu 9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  

Poslanci zriadili komisiu na ochranu verejného záujmu. 

Za predsedu zvolili Viktóriu Tomášik Lázár a za členov Mgr. Zsolta Ulmana a Ing. Tamása 

Farkasa.  

K bodu 10. Určenie platu starostu obce 

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

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

Krásnohorská Dlhá Lúka, Ivety Gebeovej  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 r. 

2021 a násobku podľa tabuľky uvedenej v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu. 

K bodu 11. Rôzne 

Poslanec György Nagy poďakoval za odvedenú prácu končiacemu starostovi obce. 
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K bodu 12. Záver 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

                                                                                             

                                                                                Overovatelia:   Viktória Tomášik Lázár 

  Mgr. Zsolt Ulman     

 

 

                                                             

                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

Iveta Gebeová 

 starostka obce                                                                                                                      

 

      

 

                                                                                                                               

 

    


