
Správa mandátovej komisie 

z ustanovujúceho zastupiteľstva obce Valaská,  

konanom dňa 7.12.2018 

Mandátová komisia konštatuje, že dňa 6.12.2018 sa písomne vzdal mandátu poslanca Mgr. Peter 

Jenča, ktorý bol na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 

hlasovaním zvolený do funkcie starostu obce Valaská. Týmto písomným vzdaním sa mandátu 

poslanca sa odstránila podľa § 13, ods. 3 písm. a) Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

Mandátová komisia ďalej konštatuje, že Mgr. Peter Jenča, kandidát na funkciu starostu obce 

zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zložil v súlade s §13 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zákonom predpísaný  sľub, tento potvrdil svojím 

podpisom a získava tak mandát starostu obce Valaská.  

 

Mandátová komisia zároveň konštatuje, že na ustanovujúcom zastupiteľstve konanom dňa 

7.12.2018, všetci prítomní zúčastnení kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva zvolení vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 zložili v súlade s § 26 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zákonom predpísaný sľub, tento 

potvrdili svojím podpisom a získavajú tak mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Valaská. Mandátová komisia berie na vedomie ospravedlnenie p. Dušana Blahuta, ako kandidáta 

na poslanca obecného zastupiteľstva  na ustanovujúcom zastupiteľstve.  

 

Mandátová komisia konštatuje, že p. Marin Krupa,  náhradník vo volebnom obvode č. 2, v ktorom 

sa uvoľnil mandát  na poslanca obecného zastupiteľstva, taktiež zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva, obdržal osvedčenie o zvolení za poslanca z rúk novozvoleného 

starostu obce, potvrdil sľub poslanca svojím podpisom a získava dňom zloženia sľubu, t.j. 

7.12.2018 mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

 

Pre účely nezlučiteľnosti funkcií verejných funkcionárov podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v nadväznosti na § 11 

ods. 2 a § 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, mandátová komisia konštatuje, že na základe predložených čestných vyhlásení 

novozvolený starosta a poslanci nevykonávajú činnosti nezlučiteľné s funkciou poslanca 

obecného zastupiteľstva, okrem poslanca Mgr. Róberta Hlaváčika, ktorý si je vedomý  toho, že 

mandát poslanca mu zanikne, ak v zákonom stanovenej lehote nevykoná právny úkon na 

odstránenie nezlučiteľnosti funkcií uvedených v § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Vo Valaskej dňa 7.12.2018 

 

Predseda mandátovej komisie:.............podpis....................... 

 

Členovia mandátovej komisie:.............podpis....................... 

 

                                                ..............podpis........................ 

  

                                                .............podpis........................ 


