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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  25.novembra  2014 

Ev. číslo: 250/2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Ustanovujúce zasadnutie  obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných 

privítal zástupca starostu obce, p. Ivan Kuvik. 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

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. Nastúpenie náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva 

7. Príhovor novozvoleného starostu obce Braväcovo 

8. Záver 
                                                                                                                            

K bodu 2 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Zástupca starostu obce určil za: 

- zapisovateľa   zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková 

- overovateľov zápisnice: Ján Martinec, Ing. Marek Šmigura, PhD. 

 

K bodu 3 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  
Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Elena Pôbišová odovzdala novozvolenému 

starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Zástupca starostu obce vyzval novozvoleného starosti obce Ing. Petra Baliaka o zloženie 

sľubu starostu obce. Novozvolený starosta obce  prečítal sľub a svojim podpisom potvrdil 

zloženie sľubu. Zástupca starostu odovzdal novozvolenému starostovi po zložení sľubu 

insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 5 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý potvrdili svojim podpisom.  
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K bodu 7 – Príhovor novozvoleného starostu obce Braväcovo 

Starosta obce sa vyjadril v tom význame, že svoje vízie a plány mal vo svojom volebnom 

programe. Poslanci majú určite svoje  plány, a čo sa bude v obci nasledujúce 4 roky robiť, 

rozhodnú poslanci. Vyzval poslancov OZ k spolupráci, či už pri príprave jednotlivých bodov 

rokovania OZ, k nabádaniu spoluobčanov k účasti na rokovaniach OZ, aby sa vyjadrili, čo ich 

trápi. V decembri bude už pracovné rokovanie OZ, bude sa schvaľovať rozpočet obce, VZN. 

Je na rozhodnutí OZ, aké komisie si zriadia.  

 

K bodu 6 - Nastúpenie náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva 

Zvolený poslanec  Obecného zastupiteľstva v Braväcove p. Peter Baliak sa rozhodol ujať 

funkcie starostu obce Braväcove do ktorej bol zvolený, zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce Braväcovo, tým sa uprázdnilo  miesto  poslanca obecného zastupiteľstva dňa 

25.11.2014 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve. 

V zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník ten, ktorý 

získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol 

zvolený za poslanca. V danom prípade vo volebnom obvode č. 1, ako ďalší náhradník 

nastupuje Peter Rusnák. V zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo v Braväcovo dňa 

25,11,2014 vyhlásilo nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupitelstva Petra 

Rusnáka s platnosťou dňom vyhlásenia, tj. 25.11.2014.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie, že 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva v Braväcove, Ing. Peter Baliak, sa rozhodol 

ujať funkcie starostu obce Braväcovo, do ktorej bol zvolený, zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce Braväcovo, tým sa uprázdnilo miesto poslanca 

obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2014 na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve. 

2. Vyhlasuje 

v zmysle  § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Petra Rusnáka, ako náhradníka na 

uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo, s najväčším 

počtom získaných 136 platných hlasov.  

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Po vyhlásení nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupitelstva nasledoval akt 

zloženia sľubu. Náhradník na poslanca zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý potvrdili svojim podpisom.  
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K bodu 8 – Záver 

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva v krátkom príhovore vystúpil p. Ivan Kuvik 

a poprial starostovi obce a novozvolených poslancom hlavne veľa zdravia a úspechov v práci 

v prospech obyvateľov našej obce. Starostu aj poslancov zvolili ľudia našej obce a mali by si 

navzájom pomáhať. 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a  ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková, v.r.                                                     Ing. Peter Baliak, v.r. 

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Martinec                     ........................ overil dňa ............................ 

                                       Ing. Marek Šmigura, PhD.  ....................... overil dňa............................ 

 

 

 

 

 

 

 


