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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 7.12. 2018 

v obradnej sieni Obecného úradu Valaská 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:        16:00 hod. 

Ukončenie rokovania:     16:35 hod.  

 

 

Program rokovania:  

1. Úvodná časť: 

a) Otvorenie zasadnutia, odohranie Štátnej hymny SR. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby na funkciu  starostu  obce Valaská a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Valaská a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Valaská;   

      Predkladá predseda miestnej volebnej komisie. 

d) Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce. 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce Valaská. 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská. 

 

a) Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

b) Nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č.2. 

c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

3. Záver. 

 

 

 

1. Úvodná časť 

a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v obradnej sieni obecného 

úradu. V jeho úvode zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.  Ing. Juraj Uhrin, starosta obce,  

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení otvoril  

ustanovujúce zasadnutie.  Z 11 poslancov obecného zastupiteľstva bolo prítomných 9. Ospravedlnili sa 

poslanci: Mgr. Mária Pacerová a Dušan Blahut.  Z novozvolených poslancov bolo prítomných 10. 

Ospravedlnil sa poslanec Dušan Blahut. 

  

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice bol určený :  Mgr. Peter Cíger, prednosta Ocú. 

Za overovateľov zápisnice boli určení : Blažena Pastírová, Jozef Vrbovský. 
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c) Oznámenie výsledkov voľby na funkciu  starostu  obce Valaská a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva obce Valaská a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Predseda miestnej volebnej komisie Marek Poliak oboznámil prítomných s výsledkami volieb do 

orgánov samosprávy obcí  konaných dňa 10. novembra 2018. Voľby do orgánov samosprávy v obci 

prebehli  v súlade s volebným zákonom. Miestna volebná komisia nezaznamenala žiadne narušenie 

priebehu volieb a ani nedostala žiadny podnet týkajúci sa porušenia volebného zákona. Účasť voličov  

bola 51,6%.  

Predseda miestnej volebnej komisie informoval, že dňa 6.12.2018 Mgr. Peter Jenča doručil oznámenie 

o vzdaní sa poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 2. 

V závere  im poprial veľa síl do ďalšej práce a odovzdal slovo starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi, 

ktorý poďakoval za doterajšiu spoluprácu poslancom, zamestnancom obecného úradu.   

 

 

d) Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Ing. Juraj Uhrin odovzdal insígnie novozvolenému starostovi obce,  prečítal sľub starostu obce.                 

Mgr. Peter Jenča obce podpísal zloženie sľubu starostu obce a prevzal  rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

Podpísaný sľub je prílohou zápisnice.  

 

 

e) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce. 

Poslankyňa Blažena Pastírová prečítala sľub poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Starosta obce vyzval v abecednom poradí poslancov na prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca 

a podpísanie sľubu poslanca. Sľub vykonali všetci poslanci okrem poslanca Dušana Bahuta, ktorý sa 

ospravedlnil a vykoná sľub poslanca na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva. Podpísaný 

sľub poslancov obecného zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce Valaská. 

Mgr. Peter Jenča starosta obce predniesol slávnostný  príhovor k prítomným. 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce,  predložil novozvoleným poslancom program ustanovujúceho  

zastupiteľstva  k schváleniu. 

 

Uznesenie č. 668 /2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program ustanovujúceho zastupiteľstva obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. 

Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 
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Proti: 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie schválené jednohlasne. 

 

 

a) Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

Starosta obce navrhol:  

- do návrhovej komisie  za predsedu : Ing. Ján Dundovič 

                                           za členov: Ing. Zuzana Rolincová, MSc., PaedDr. Matúš Magera 

 

Ing. Dundovič, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 669 /2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) zriaďuje  

       návrhovú komisiu 

b) volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Ján Dundovič 

členovia: Ing. Zuzana Rolincová, MSc., PaedDr. Matúš Magera 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. 

Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie schválené jednohlasne. 

 

do mandátovej komisie boli navrhnutí poslanci:  

predseda: Mgr. Róbert Hlaváčik 

členovia: PhDr.Mgr. Zuzana Kúdelková, Richard Datko, Mgr. Lucia Karolová 

 

Ing. Dundovič, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 6702018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) zriaďuje  

mandátovú komisiu 

b) volí 

mandátovú komisiu v zložení: 

predseda: Mgr. Róbert Hlaváčik 

členovia: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková, Richard Datko, Mgr. Lucia Karolová 
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Hlasovanie:  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. 

Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

 

 

b) Nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č.2. 

Na uvoľnený mandát nastúpil kandidát s najväčším počtom hlasov Martin Krupa. Sľub náhradníka na 

poslanca  prečítal starosta obce a tvorí prílohu zápisnice. Martin Krupa zložil sľub, podpísal ho 

a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca z rúk starostu obce. 

 

Ing. Dundovič, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 671/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie  

1. Výsledky voľby starostu  a voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Valaská,  konaných 

dňa 10.11.2018 v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Informáciu Miestnej volebnej komisie vo Valaskej o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca 

Mgr. Petra Jenču, ktoré bolo Miestnej volebnej komisii doručené dňa 6.12.2018.  

 

3. Informáciu Miestnej volebnej komisie vo Valaskej o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí konaných 10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca Martin Krupa získal ako náhradník 

najväčší počet voličských hlasov vo volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uvoľnil mandát poslanca, 

ale nebol zvolený za poslanca. 
 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov:  9 

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová,, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. 

Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené. 

 
Ing. Dundovič, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 672/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie, 

že náhradník vo volebnom obvode č.2 Martin Krupa prevzal z rúk starostu obce Valaská 

osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva obce Valaská.  
 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 10 

Za: 10 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová,  Krupa, PhDr. Mgr. Kúdelková, 

PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené. 

 

 

c)  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

Predseda mandátovej komisie  Mgr. Hlaváčik prečítal správu mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Ing. Dundovič, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 673/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a)  berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 

b) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce, Mgr. Peter Jenča, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

 

2. novozvolený starosta obce, Mgr. Peter Jenča, sa dňa 6.12.2018 písomne vzdal mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva, čím odstránil nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou poslanca podľa §13 

ods. 3, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  

 

3. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

1. Datko Richard 

2. Dundovič Ján, Ing. 

3. Hlaváčik Róbert, Mgr. 

4. Karolová Lucia, Mgr. 

5. Kúdelková Zuzana, Mgr., PhDr. 

6. Magera Matúš, PaedDr. 

7. Pastírová Blažena 

8. Rolincová Zuzana, Ing., MSc. 

9. Vrbovský Jozef 

 

                        zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, 

 

4. náhradník vo volebnom obvode č.2, Martin Krupa, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 10 

Za: 10 (Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová,  Krupa, PhDr. Mgr. Kúdelková, 

PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne. 
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3. Záver. 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť,  poprial im veľa úspechov,  zaželal dobrú spoluprácu. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa skončilo o 16:35 hodine.  

Záznam z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného                 

dňa 7. 12. 2018 si môžete pozrieť na obecnej stránke v priečinku „videogaléria“ alebo priamo 

na odkaze https://tveso.sk/ocz-valaska-7-12-2018/. 
 

 

 

Vo Valaskej, 12. 12. 2018 

 

 

 

 

Mgr. Peter Cíger     Mgr. Peter Jenča 

prednosta ocú Valaská                 starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

Blažena Pastírová     Jozef Vrbovský 

overovateľka zápisnice     overovateľ zápisnice 

 

 

 

Prílohy: 

- Sľub starostu obce 

- Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 

- Správa mandátovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tveso.sk/ocz-valaska-7-12-2018/

