
U Z N E S E N I E 

 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 04.12.2018 

 

(1.1. – 1.6.) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

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

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

    osvedčenia o zvolení za starostu obce. 

           5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie  

               osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva. 

           6. Príhovor starostu obce.     

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie. 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

      a viesť zasadnutia OZ. 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu 

    zástupcu starostu. 

11. Správa mandátovej komisie. 

12. Diskusia. 

13. Schválenie uznesenia. 

14. Záver. 

 

 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

 

Uznesenie č. 1.1 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. určenie zapisovateľky – Bc. Adriána Gabčová Geršiová  

 

2. určenie overovateľov zápisnice:  Marián Benďák, Jozef Kasana 

 

 

 

V Súlovciach 04.12.2018 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. 
 

Uznesenie č. 1.2 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. k o n š t a t u j e  

 
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili 

a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.  

 

 

V Súlovciach 04.12.2018 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

3. Schválenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Súlovce 

 

 

 

Uznesenie č. 1.3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

upravený program 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ Súlovce v znení: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

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

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

    osvedčenia o zvolení za starostu obce. 

           5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie  

               osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva. 

           6. Príhovor starostu obce.     

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie. 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  



                 a viesť zasadnutia OZ. 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu 

      zástupcu starostu. 

11. Správa mandátovej komisie. 

12. Diskusia. 

13. Schválenie uznesenia. 

14. Záver. 

 

 

V Súlovciach 04.12.2018 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

 

Uznesenie č. 1.4 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení – 

 

1. zriaďuje návrhovú komisiu  

     v zložení: 

predseda komisie:  JUDr. Ján Hodál 

členovia komisie: Peter Košela, Ivan Pecháč 

 

2. zriaďuje mandátovú komisiu: 

predseda komisie: JUDr. Ján Hodál 

členovia komisie:  Marián Benďák, Ivan Pecháč 

 

 

V Súlovciach 04.12.2018 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

 

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

zastupiteľstva 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. 



 

Uznesenie č. 1.5 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

poveruje 

 
zvolávaním a vedením zasadnutí 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 poslanca Mariána Benďáka. 

 

 

V Súlovciach 04.12.2018 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

6. Správa mandátovej komisie 

 

 

Uznesenie č. 1.6 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

predloženú správu mandátovej komisie 

 

 

 

V Súlovciach 04.12.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

 

V Súlovciach dňa 04.12.2018 

 

 

          Ing. Gabriel Svorad 

                   starosta obce Súlovce 
 


