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OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

 

 

Z Á P I S N I C A číslo 9/2018 

 

Napísaná z I. ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce 

Smolinské, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2018 o 18,30 hodine v Kultúrnom 

dome Smolinské. 

 

Prítomní boli novozvolení poslanci: 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

ospravedlnení: 0 poslancov 

hostia: viď prezenčná listina  - príloha č.9/1 

občania obce Smolinské 

 

Program: 

     1. Štátna hymna, otvorenie ustanovujúceho zasadnutia 

   1.1Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.2 Informácia predsedníčky  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 

do obecného zastupiteľstva a  výsledku voľby starostu obce 

  1.3Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií                   

novozvolenému starostovi 

      1.4-Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

   2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   3.Voľba mandátovej komisie  

   4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

   5. Príhovor novozvoleného starostu 

   6. Určenie zástupcu starostu 

   7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedu a členov           

komisií 

   8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený   

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

   9. Záver 

 

K bodu číslo 1 

 

Po zaznení štátnej hymny  Slovenskej republiky  doterajší starosta obce MVDr. 

Peter Betták privítal všetkých prítomných a zahájil I. ustanovujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva obce Smolinské . 
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K bodu číslo 1.1 

 

Starosta obce MVDr. Peter Betták určil zapisovateľa zápisnice a  overovateľov 

zápisnice. 

- za zapisovateľku zápisnice:  p. Jaroslavu Okasovú 

- za overovateľov zápisnice :  p. Petra Kurca, Ing. Stanislava Maderiča  

 

Uznesenie  číslo 54/2018 

 

 

K bodu číslo 1.2 

 

Informácia predsedníčky  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb  

do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu : 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Martina Ovečková oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb starostu obce a volieb od obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konali 10.11.2018 „Zápisnica miestnej volebnej 

komisie“ príloha č. 9/2 

K bodu číslo 1.3 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Martina Ovečková  vyzvala 

p. Vladimíra Smolinského aby zložil sľub  starostu v zmysle § 13 ods.2 Zákona 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

Novozvolený starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal  pred všetkými 

prítomnými „Sľub starostu obce Smolinské, a sľub potvrdil svojím podpisom, 

viď príloha č. 9/3, následne mu predsedníčka miestnej volebnej komisie  

Ing. Martina Ovečková  odovzdala „Osvedčenie“ o zvolení  za starostu Obce 

Smolinské. Po prevzatí osvedčenia novozvolenému starostovi predchádzajúci 

starosta odovzdal  insignie . 

 

K bodu číslo 1.4 

 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva obce Smolinské: 

 

Starosta obce  požiadal poslanca, ktorý vo voľbách získal  najviac hlasov 

p. Petra Kurca, aby prečítal „Sľub poslanca obecného zastupiteľstva“ . Následne 

všetci novozvolení, prítomní poslanci v abecednom poradí slovíčkom 

„sľubujem“ a následným podpisom  svoj sľub potvrdili, viď príloha č. 9/4      

Po podpísaní sľubu poslancov predsedníčka miestnej volebnej komisie 

Ing. Martina Ovečková  im odovzdala osvedčenie o zvolení.  
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Starosta obce poblahoželal všetkým  novozvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé  rokovať 

a je schopné uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci poslanci.  

 

 

K bodu číslo 2 

 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal prítomným poslancom program 

zasadnutia a dal o programe hlasovať:  

 

 

 

 

Uznesenie  číslo 55/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili program ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva viď príloha č. 10/5 

 

Hlasovanie:  

za: Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti – 0 poslancov 

zdržal sa – 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Voľba mandátovej komisie: 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský navrhol do mandátovej komisie p. Tibora 

Slováka, p. Daniela Kašák , p. Jozefa Došeka.  

Za predsedu mandátovej komisie navrhol  p. Tibora Slováka 

 

 

Uznesenie  číslo 56/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili do mandátovej komisie  

p. Tibora Slováka, p. Daniela Kašák, p. Jozefa Došeka. 

za predsedu mandátovej komisie navrhol p. Tibora Slováka 

 

 

Hlasovanie: 

za – Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti – 0 poslancov 

zdržal sa – Tibor Slovák 
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K bodu číslo 4 

 

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Mandátová  komisia pristúpila k overeniu platnosti volieb starostu obce 

a poslancov obecného zastupiteľstva, overila zloženie sľubu novozvoleného 

starostu  a zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

overila kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu. Následne predseda  mandátovej komisii  podal správu obecnému 

zastupiteľstvu. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom  

1) berie na vedomie:  

                              a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

                              b) predloženú správu mandátovej komisie 

2) konštatuje: 

a) že novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva                          

zložili a podpisom potvrdili zákonom stanovený sľub 

 

 

K bodu číslo 5 

 

Príhovor  novozvoleného starostu viď príloha č. 9/6 

  

 

K bodu číslo 6 

 

 

Určenie zástupcu starostu: Nakoľko poslanec p. Peter Kurc  dostal od voličov  

najväčší počet hlasov, starosta obce navrhol za zástupcu starostu p. Petra Kurca 

a po jednaní s poslancami o svojom návrhu dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: 

za – Jozef Došek, Daniel Kašák,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti – 0 poslancov 

zdržal sa – Peter Kurc 
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Uznesenie  číslo 57/2018 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zvolili za zástupcu starostu p. 

Petra Kurca   

K bodu číslo 7 

 

Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedu a členov komisií. 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k vytvoreniu komisií 

i samotnej voľbe členov, aby každý poslanec obecného zastupiteľstva mal 

možnosť sa prezentovať a využiť svoje poznatky  v tej oblasti, ktorú najlepšie 

pozná. Po rozprave prišli k záveru, nakoľko je malý počet poslancov vo 

vytvorených komisiách budú všetci poslanci, ale predsedovia  komisií budú 

pracovať v komisiách podľa možnosti prezentovať sa, využiť svoje poznatky 

v tej oblasti, ktorú najlepšie pozná. 

Predsedom Kultúrno športovej komisie bol navrhnutý p. Daniel Kašák 

Predsedom Finančnej komisie bol  navrhnutý p. Jozef Došek 

Predsedom Inventarizačnej komisie bol   navrhnutý p. Tibor Slovák 

 

      Uznesenie  číslo 58/2018  

 

Starosta obce dal o návrhu  zriadenia komisií  a voľbe predsedov komisií 

hlasovať  

 

Kultúrno- športová komisia  

 

Predseda komisie : Daniel Kašák 

Členovia komisie:  Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák, Jozef 

Došek  

 

Hlasovanie: 

za – Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor 

Slovák 

proti – 0 poslancov 

zdržal sa – 0 poslancov 

 

Finančná komisia 

 

Predseda komisie : Jozef Došek 

Členovia komisie:  Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák, Jozef 

Daniel Kašák 

 

Hlasovanie: 

za – Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor 

Slovák 
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proti – 0 poslancov 

zdržal sa – 0 poslancov 

 

Inventarizačná komisia 

 

Predseda komisie : Tibor Slovák 

Členovia komisie:  Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  Jozef Došek, Daniel 

Kašák 

 

Hlasovanie: 

za – Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor 

Slovák 

proti – 0 poslancov 

zdržal sa -0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce  p. Vladimír Smolinský požiadal prítomných poslancov, aby 

poverili zo svojich radov jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vo výnimočnom prípade, ktorý môže 

nastať počas volebného obdobia.  Navrhnutý bol poslanec p. Jozef Došek. 

O podanom návrhu dal starosta obce hlasovať 

 

Uznesenie  číslo 59/2018 

 

 

Poslanci zvolili za povereného poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva  p. Jozefa Došeka. O poverení 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

za –  Daniel Kašák,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák, Peter Kurc 

proti – 0 poslancov 

zdržal sa –Jozef Došek 

 

K bodu číslo 9 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce p. Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a I. ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 
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Overovatelia: 

 

Kurc Peter                                      ........................................... 

 

Ing. Maderič Stanislav                  ............................................ 

 

 

 

zapisovateľka  :                                                             

Jaroslava Okasová                          ........................................                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Vladimír Smolinský 

                                                                                                   starosta obce       


