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O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme poslancom obecného zastupiteľstva, novozvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva a obyvateľom obce, že dňa 10.12.2018 o 18 – tej hodine v budove 

obecného úradu sa uskutoční 

 „USTANOVUJÚCE“ ZASADNUTIE  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2018 - 2022 
 

Program rokovania 
1. Otvorenie 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

6. Voľba mandátovej komisie 

 

7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie 

 

8. Príhovor novozvoleného starostu obce 

 

9. Zriadenie komisií 

 

10. Rôzne  

 

11. Návrh na doplnenie uznesenia 

 

12. Záver  

 

Zápisnica z „ustanovujúceho“ obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 10.12.2018 

1. Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných. Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

V zmysle zákona o používaní symbolov Slovenskej republiky, podľa rokovacieho poriadku 

bola spustená hymna Slovenskej republiky. 
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2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

O výsledkoch volieb predniesla správu predseda miestnej volebnej komisie Nadežda 

Šaradínová. Správa MVK je súčasťou zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia. 

Predseda MVK odovzdala osvedčenia o zvolení všetkým prítomným novozvoleným 

poslancom a starostovi obce. 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta obce (doterajší) Ing. Milan Remšík zložil zákonom predpísaný sľub 

a svojim podpisom ho potvrdil. Insígnie obce mu odovzdal „najstarší“ zvolený poslanec  v 

minulom funkčnom období Milan Levický. Sľub starostu obce je prílohou tejto zápisnica 

 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

Za novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva prečítala sľub Mgr. Ivana Brozmanová. 

Novozvolení poslanci sľub potvrdili podpisom. František Harazin odmietol zložiť sľub, čo má 

za následok stratu mandátu. Ďalší náhradník je Tomáš Harazin, ktorý bude vyzvaný na 

zloženie sľubu na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Pokiaľ by odmietol zložiť 

sľub, tak potom sú na rade dvaja poslanci Marek Gomola a Zuzana Révayová, ktorí však 

získali rovnaký počet hlasov. O ďalšom bude musieť rozhodnúť Miestna volebná komisia 

v zmysle zákona o voľbách, pri rovnosti hlasov sa rozhodne žrebom. 

Sľub poslancov je prílohou tejto zápisnice. 

 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta dal schváliť program rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Program 

rokovania bol schválený. 

 

6. Voľba mandátovej komisie 

Starosta dal návrh na zvolenie mandátovej komisie v zložení: Mgr. Ivana Brozmanová, Milan 

Levický, Rastislav Romančík. Tento návrh poslanci obecného zastupiteľstva schválili. 

Predsedom komisie je Mgr. Ivana Brozmanová. Táto komisia bude pracovať v tomto zložení 

v celom funkčnom období 2018 – 2022 v prípade volieb a iných potrebných aktov. 

 

7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

Mgr. Ivana Brozmanová – predseda mandátovej komisie prečítala návrh na uznesenie 

a podala správu, ktorá bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

8. Príhovor novozvoleného starostu obce 

Starosta v krátkom prejave sa poďakoval obyvateľom obce za opätovné zvolenie, za zvolenie 

členov obecného zastupiteľstva. Vyslovil konštatovanie, že je pred nami ďalšie náročné 

obdobie, v ktorom musíme potvrdiť správnosť rozhodnutia obyvateľov. 

Zmienil sa k momentálnej situácií, ktorá nastala po voľbách. V doterajšej histórii obce 

kandidovalo celkovo  deväť kandidátov na starostu obce. Mandát si uplatnili, len dvaja a to 

Vladimír Koželuha a on. Šesť nezvolených kandidátov nikdy nerobili takéto veci, ktoré sa 

udiali po týchto voľbách, až terajší nezvolený kandidát Dušan Schumichrast. Dôsledkom je aj 

nezloženie predpísané sľubu Františkom Harazinom, ktorý si v zmysle zákona nemôže 

uplatňovať mandát. Do najbližšieho zastupiteľstva sa bude pokračovať v tomto zložení. Tí, 

ktorí si pália mosty za sebou je na ich uvážení. Každý je zodpovedný za seba. 
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V novom období máme, čo robiť, úloh je veľa a urobíme všetko preto, aby sme nesklamali 

obyvateľov. 

 

9. Zriadenie komisií 

Zo zákona je obecné zastupiteľstvo povinne zriadiť „Komisiu na ochranu verejného záujmu“. 

Komisia na ochranu verejného záujmu bola zvolená v zložení: Mgr. Ivana Brozmanová, 

Viliam Hajný a Rastislav Romančík – členovia. Predsedu si určia na svojom prvom zasadnutí. 

Ďalej obec deleguje do Rady ZŠ s MŠ svojich zástupcov. Dušan Schumichrast nie je 

delegovaný a Anna Žiarová funkciu už nebude vykonávať.  

Do Rady ZŠ s MŚ bola delegovaná poslankyňa Mgr. Ivana Brozmanová a pani Renáta 

Ondrušová. 

10. Rôzne 

V tomto bode vystúpila pani Božena Bíziková, ktorá všetkým pogratulovala za občanov 

k zvoleniu. Vyjadrila sklamanie nad nezložením sľubu Františka Harazina, ktorý urobil 

nesprávne rozhodnutie voči občanom, ktorí mu dali dôveru. Viliam Hajný potvrdil jej výroky. 

Starosta podotkol, že s sním rozprával pred voľbami o jeho ďalšom pokračovaní. Keďže sa 

tak rozhodol, že skončí, nedá sa to vziať späť. Pani Bíziková pokračovala ďalej s tým, že 

v našej obci každý o každom vie a každý sa rozhoduje podľa vlastného uváženia. Zatracovať 

a posudzovať ľudí nie je namieste a treba sa zmieriť s realitou. 

Starosta pokračoval, že bude oslovený ďalší poslanec v poradí Tomáš Harazin, ktorý dá 

vyjadrenie k uplatneniu mandátu. Potom sa bude postupovať ďalej podľa príslušných 

právnych noriem. 

 

11. Návrh na doplnenie uznesení 

Neboli doplnené 

 

12. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť 

 

 

 

Zapísal:  

 

 

Overovatelia: Viliam Hajný   ............................................ 

   

     Milan Levický   ............................................ 

 

 

Podpis starostu obce      ............................................ 

 

 

 

Vyvesené: 12.12.2018 

 

 

Zvesené: 

 

 


