
 

1/2 

 

 
 

Zápisnica 

 zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 06. decembra 2018 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00363/2 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici.  

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po zaznení hymny Slovenskej republiky 

otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce, Ing. Peter Baliak. 

 

     

Navrhovaný program:  

1. Otvorenie  zasadnutia          

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného zastupiteľstva                                                                                    

4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce          

5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného  

zastupiteľstva         

6. Príhovor novozvoleného starostu obce     

7. Záver                                   

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová 

overovateľov zápisnice: Peter Murgaš, Jozef Srnka 

 

K bodu 3 – Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného zastupiteľstva 

Starosta odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie pani A. Trégerovej 

Trégerová – oboznámila prítomných s priebehom volieb a  s výsledkami volieb starostu obce 

a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdala osvedčenie o zvolení novozvolenému 

starostovi a novozvoleným poslancom OZ 

 

K bodu 4 - Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce      

Trégerová – požiadala starostu o prečítanie a zloženie slávnostného sľubu 

Starosta – prečítal a zložil slávnostný sľub podľa § 13, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý potvrdil aj podpisom na osobitnej 

listine 

 

K bodu 5 - Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného  

zastupiteľstva      

Starosta – požiadal poslankyňu OZ pani Gašperanovú, aby za prítomných poslancov prečítala 

zákonom predpísaný sľub poslanca 

Gašperanová - prečítala sľub poslanca podľa § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a potvrdila ho podpisom na osobitnej listine.  

Všetci novozvolení poslanci zložili sľub poslanca a ten potvrdili aj svojim podpisom na 

osobitnej listine. 
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K bodu 6 - Príhovor novozvoleného starostu obce 

Starosta – vystúpil so svojim príhovorom, poďakoval sa poslancom, ktorí vykonávali funkciu 

poslanca v predchádzajúcom volebnom období a privítal novozvolených poslancov. 

 

Pohančaníková – zagratulovala novozvolenému starostovi obce aj poslancom OZ a starým 

poslancom OZ sa poďakovala za spoluprácu 

 

Starosta požiadal zapisovateľku, pani Mgr. Máriu Ľuptákovú, aby prečítala uznesenia 

Ľuptáková M. – prečítala uznesenie:  

 

Uznesenie č. 01/06/12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

a) výsledky voľby starostu obce  a volieb obecného zastupiteľstva 

b) vystúpenie novozvoleného starostu 

 

2. Konštatuje, že 

a) novozvolený starosta obce,  Ing. Peter Baliak, zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva,  Peter Fraňa, Mgr. Adriana Gašperanová, Mgr. 

Zuzana Ľuptáková, Peter Murgaš, Jozef Srnka, Valéria Šperková, Peter Tréger,   zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 7 - Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a slávnostné ustanovujúce zasadnutie 

OZ ukončil.  

 

 

Zapísala: Zuzana Chovancová 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková                                                                      Ing. Peter Baliak 

         prednostka                                                                                      starosta  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Peter Murgaš overila dňa:  

 

 

 

Jozef Srnka overil dňa: 


