
Z á p i s n i c a  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. decembra 2014 

na obecnom úrade v Závadke o 17:00 hod  

 

Prítomní:  Juraj Gašpar, Ľudovít Knežo, Jozef Šarik, Ing. Ján Škvarkovský, Mgr. 

Mirón Luterán, Ján Varga, Michal Harman, Marián Štefanič, Monika Hiráková, Vlasta 

Kuncová, Janka Jenčíková, Bc. Jana Škvarkovská    
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

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

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Príhovor novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Poverenie zástupcu starostu obce podľa § 13 ods. 1 .zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

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

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3. tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, voľba ich predsedov a členov komisií. 

11. Diskusia. 

12. Návrh na uznesenie 1-3 zo dňa 5.12.2014 

13. Záver. 

 

1. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján 

Varga starosta obce. Privítal na ňom bývalých aj novozvolených poslancov OZ a 

ostatných prítomných. 

2. Za overovateľov zápisnice boli určený Harman Michal a Ľudovit Knežo. Za 

zapisovateľku bola určená Bc. Jana Škvarkovská.  

3. Starosta obce vyzval pani Kuncovú Vlastu predsedkyňu Miestnej volebnej komisie, 

aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí. Pani 

Kuncová predložila súhrnu správu o priebehu volieb, ktorá bola na ustanovujúcom 

zasadaní pred všetkými prítomnými aj prečítaná. Pani Kuncová následne odovzdala 

osvedčenia o zvolaní za starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.  

4. Keďže pre nové volebné obdobie bol opätovne zvolený Ján Varga ten prečítal sľub 

starostu obce Závadka. Slovom sľubujem a vlastnoručným podpisom zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. Následne na to, mu boli odovzdane insígnie obce.  

5. Po sľube starostu nasledoval sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Pán Juraj 

Gašpar za všetkých nahlas prečítal sľub poslancov. Poslanci slovom sľubujem a 

svojím podpisom vykonali akt zloženia sľubu. Sľub zložil Ľudovít Knežo, Ing. Ján 

Škvarkovský, Juraj Gašpar, Jozef Šarik. Ján Bereš nebol prítomný.  



6. Ján Varga starosta obce sa prítomným prihovoril a vyzval poslancov k spolupráci pri 

zveľaďovaní našej ovce.  

7. Novozvolený poslanci pristúpili k schvaľovaniu programu ustanovujúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva. Program bol jednohlasne schválený počtom hlasov 4.  

8. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13b ods. č.1 starosta obce poveril 

Juraja Gašpara za zástupcu starostu, ten poverenie prijal. Poslanci poverenie zobrali na 

vedomie . 

9. Poslanci si z pomedzi seba zvolili Juraja Gašpara za poslanca, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3. tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

10. Poslanci OZ obce Závadka zriadili tieto komisie: 

a) Mandátovú  

b) Navrhovanú 

za ich predsedov a členov zvolili:  

Za Predsedu Mandátovej komisie bol zvolený: Jozef Šarik 

za členov: Ing. Ján Škvarkovský a Ľudovít Knežo  

Za Predsedu Návrhovej komisie bol zvolený:  Ľudovít Knežo  

za členov: Jozef Šarik a Ing. Ján Škvarkovský  

Mandátová komisia overila platnosť výsledkov volieb a predložila o tom  správu.  

11. Za predošlé zastupiteľstvo pán Michal Harman poprial starostovi a novozvoleným 

poslancom veľa síl a úspechov v novom volebnom období. Starosta, poďakoval 

odchádzajúcim poslancom za dlhoročný prínos pre našu obec. 

12. Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 1-3 zo dňa 5.12.2014. Návrh bol 

jednohlasne schválený počtom hlasov 4.  

13. Na záver starosta poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

V Závadke dňa : 05.12.2014 

 

 

Overovatelia: 

 

Michal Harman                                                                   Zapisovateľ: Jana Škvarkovská  

 

Ľudovít Knežo 

 

                                                                     

       

                                                                                                 Ján Varga  Starosta obce   

 
 


