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          O b e c    P o l i a n k a                                                                                   
                    907 01  Polianka                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                

                                                                                                                    

                

ZÁPISNICA 

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa 27.04.2017. 

 

Prítomní členovia: 

 Pavol Kňazský, zástupca starostu obce 

 PhDr. Gabriela Bajcarová 

 Ing. Štefan Vičík 

 Ľubomír Kolárik 

 Pavol Pavlus 

 Pavol Holčík 

 

1. Otvorenie: 

Zástupca starostu obce p. Kňazský otvoril dnešné slávnostné zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva privítaním všetkých prítomných členov. Konštatoval, 

že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov a preto vyhlásil toto 

zasadnutie za uznášania schopné.  

Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení boli určení: 

 PhDr. Gabriela Bajcarová 

 Ľubomír Kolárik 

 

Zástupca starostu obce ďalej prečítal prítomným program dnešného 

zasadnutia, ktorý je nasledovný:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení 

3) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

4) Zloženie sľubu poslanca 

5) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a určenie obvodu 

poslanca 

6) Záver  
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Nakoľko k programu na dnešné zasadnutie nebolo žiadnych pripomienok 

ani doplnkov, prikročilo sa k jeho prejednaniu podľa poradia.  

 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení 

 

O výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obcí nás oboznámila 

členka miestnej volebnej komisie pani Erika Otrubáková. 

Za starostu obce bol zvolený p. Pavol Kňazský. 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce Pavol Kňazský zložil sľub starostu obce – 

Ústavou Slovenskej Republiky predpísaný sľub a potvrdil vlastnoručným 

podpisom. Sľub tvorí prílohu zápisnice.  

 

4. Zloženie sľubu poslanca 

Poslanec obecného zastupiteľstva zložil do rúk starostu obce p. Pavla 

Kňazského Ústavou Slovenskej Republiky predpísaný sľub a tento potvrdil 

vlastnoručným podpisom.  

Sľub zložili títo poslanci:  

 Pavol Holčík 

 

Uznesenie č.10/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke konštatuje, že starosta obce p. Pavol 

Kňazský zložil sľub starostu podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, čo voči tretím osobám deklaruje na 

základe osvedčenia o zvolení a p. Pavol Holčík zložil sľub poslanca Obecného 

zastupitelstva podľa §26 Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, čo voči tretím osobám deklaruje na základe osvedčenia o 

zvolení.   

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia - určenie obvodu 

poslanca 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Program ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený.  

Poslancovi obecného zastupiteľstva p. Pavlovi Holčíkovi bol pridelený 

obvod – Ulica, Járky, Sládečkovia.  

 

 

6. Záver 

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončila ho PhDr. 

Gabriela Bajcarová poďakovaním za prejavenú dôveru a starosta obce 

poďakoval všetkým členom zastupiteľstva za účasť.  

 

 

 

 

............................................. 

Pavol Kňazský 

starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

PhDr. Gabriela Bajcarová     ............................................ 

Ľubomír Kolárik                   ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 


