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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote  

konaného dňa 01.12.2018 o 18.00 hod.  

Prítomní : 
Poslanci : Eva Hasprová, Mgr. Dana Trubianska, Vladimír Debnár, Jozef Toma, Štefan Debnár, 

Mgr. Maroš Pacalaj, Roman Baranec    
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová  
Novozvolený starosta obce: Dušan Pacalaj 
Ekonómka obce: Bc. Ladislava Palajová 
Predseda miestnej volebnej komisie: Ing. Zuzana Barancová 
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Lehote otvoril Dušan 
Pacalaj,  starosta obce. Prečítal program zasadnutia. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Pretože 
bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo uznášania 
schopné. 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku urči starosta Bc. Adrianu Kocianovú, za overovateľov zápisnice 
poslancov Mgr.Maroša Pacalaja a Vladimíra Debnára. 

     (Uzn. č. 1)  
 
 

3. Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledkoch voľby starostu 
a odovzdanie osvedčení o zvolení 

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie v Malej Lehote Ing. Zuzana Barancová  
oboznámila poslancov s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce v Malej Lehote 
(príloha č.1 k zápisnici), čo poslanci zobrali na vedomie a odovzdala osvedčenia 
novozvoleným  poslancom. 
(Uzn.č 2/A) 

 
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý 
potvrdila vlastným podpisom. 
(Uzn. č. 2/B) 

 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Zvolený starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub poslancov obecného 
zastupiteľstva, ktorý každý novozvolený poslanec potvrdil svojim podpisom. 
(Uzn. č. 2/B) 

 



2 
 

6. Vystúpenie starostu obce 
Zvolený starosta obce Dušan Pacalaj predniesol príhovor.  
Poďakoval všetkým, že ho opätovne zvolili do vedenia obce. Chce byť aj naďalej  

prínosom  pre obec. Privítal nových poslancov a zaželal im veľa úspechov. Zároveň sa 
poďakoval aj poslancom, ktorí ukončili svoje pôsobenie v obecnom zastupiteľstve. 
Poslancom budú pridelené jednotlivé štále a každý poslanec bude zodpovedať za 
konkrétny štál.  
(Uzn. č. 2) 

 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta predložil návrh programu : 
I.slávnostná časť 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie  o výsledkoch komunálnych volieb v obci Malá Lehota, konaných 10.11.2018 
4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení  novozvolenému starostovi obce Malá Lehota a zloženie 

sľubu starostu obce Malá Lehota pre volebné obdobie 2018 - 2022 
5. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva 

a zloženie sľubu poslancov OZ obce Malá Lehota pre volebné obdobie 2018 - 2022 
6. Príhovor starostu obce Malá Lehota 

II.pracovná časť 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Malá Lehota 
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie 
4. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva 
6. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov. 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Za predložený program hlasovali  všetci prítomní poslanci. 
 (Uzn.č. 3) 
 
 

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa 
mandátovej komisie.  
Do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie starosta obce navrhol: Mgr.Danu 

Trubiansku  a Jozefa Tomu , s čím všetci poslanci súhlasili. 

     (Uzn. č. 4)  

 

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

 Obecné zastupiteľstvo podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení -  Poveruje 

poslanca Jozefa Tomu za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o  obecnom 

zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. (Uzn. č. 5) 
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10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov. 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu, určilo náplň práce 
komisie. Za predsedu poslanci zvolili Debnára Štefana a členov Mgr. Maroša Pacalaja, Evu 
Hasprovú, Mgr. Danu Trubiansku  
(Uzn. č. 6) 
 

12.Dôležité informácie 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva: 

Poslancom obecného zastupiteľstva určil časti obce, o ktoré sa bude starať, bude za ne 

zodpovedať: 

Kopanica, Pavlov štál, Dolná a Horná Šajba, Lúčky, Závoz  - Jozef Toma 

Rajnohov, Debnárov a Tomov štál                         - Štefan Debnár 

Šmikňa, Hudcov štál, Skál                           - Eva Hasprová 

Pacalajov, Adamcov, Udičkov a Hubačov štál                         - Vladimír Debnár 

Domčekov štál, Nová ulica                           - Mgr. Maroš Pacalaj 

Štefeľov štál, Lások, Bytovky                - Roman Baranec 

Blaškov štál, Blatina                            - Mgr. Dana Trubianska 

 

    Plat starostu obce 

 Bc. Ladislava Palajová, ekonómka obce , informovala prítomných o plate starostu obce  
a o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

13.  Záver 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným 
poslancom a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 
V Malej Lehote, dňa 01.12.2018 
         Dušan Pacalaj 
         starosta obce 
 
Zapisovateľka : Bc. Adriana Kocianová 

Overovatelia  : Mgr. Maroš Pacalaj  

   Vladimír Debnár 


