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 Obec  P o l i a n k a 

 

Z á p i s n i c a 
 

 

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa  03.12. 2015.  

 

 

Prítomní:                               Mockovčiak Dušan, starosta obce 

                                                                      

                           poslanci:      Kolárik Ľubomír 

                                               Ing. Vičík Štefan 

    Kňazský Pavol 

                                                

 

                 

 

1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Polianka. Privítal poslancov a ostatných 

hostí a oznámil prítomným, že zo zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam.   

     Náhradní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení § 25 ods. 1. a tento potvrdili vlastnoručným podpisom. Sľub tvorí prílohu zápisnice. 

     Starosta skonštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z 

celkového počtu 5 boli na zasadnutí prítomní 3 poslanci, na základe čoho vyhlásil starosta zasadnutie 

obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

     

  

     Za overovateľov zápisnice a uznesení určil starosta poslancov Ing. Vičíka Štefana a Kňazského 

Pavla, za zapisovateľku Bc. Ivanu Baranovičovú. 

  

     Po tomto starosta prečítal program  zasadnutia: 

 

1./ Otvorenie zasadnutia 

2./ Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

3./ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

4./ Vyhlásenie doplňujúcich volieb poslanca obce 

5./ Návrh a uznesenie 

6./ Záver 

 

Návrhy na doplnenie programu neboli žiadne. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne program zasadnutia OZ 

konaného dňa 03.12.2015. 

 

2. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  

      Poslanec Martin Kolárik, Radoslav Kovačiny, Ľubomír Svinkásek, Ing. Slávka Maňáková sa  

v súlade s ustanovením § 25 odstavec 2 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vzdal mandátu poslanca OZ obce Polianka    
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U z n e s e n i e  číslo 44/2015 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie zánik mandátu poslanca Martina Kolárika, 

Radoslava Kováčiného, Ľubomíra Svinkáska a Ing. Slávky Maňákovej podľa  

§ 25 odstavec 2 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: 3 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného Zastupiteľstva  

      Poslanec Ing. Štefan Vičík a Pavol Kňazský zložil sľub náhradného poslanca podľa § 26 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čo voči tretím osobám deklaruje na 

základe osvedčenia o zvolení podľa Zákona č. 180/2014 Z.z.  

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

 

U z n e s e n i e  číslo 45/2015 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke konštatuje že náhradný poslanec Ing. Štefan Vičík a Pavol Kňazský 

zložil sľub poslanca podľa § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, čo voči tretím osobám deklaruje na základe osvedčenia o zvolení podľa Zákon č. 180/2014 

Z.z.  § 192 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: 3 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Vyhlásenie nových volieb poslanca obce  

      Oznamujem skutočnosť že zánikom mandátu  podľa § 181 odsek 5, treba ohlásiť MV SR. Zároveň 

je podľa Zákon č. 180/2014 Z.z.  § 181 odsek 3 písmena d/ o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

povinnosť obce predložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy predsedovi 

Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom. 

 

U z n e s e n i e  číslo 46/2015 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke poveruje starostu obce Polianka požiadať predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky podľa Zákon č. 180/2014 Z.z.  § 181 odsek 3 písmena d/ o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy prostredníctvom Okresného 

úradu v Novom Meste nad Váhom. 

 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: 3 

Proti:  0 
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Zdržal sa: 0 

 

5. Návrh a uznesenie 

 

      Uznesenia boli navrhnuté a prijaté po prerokovaní každého bodu programu. 

 

6. Záver 

 

      Program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Po zasadnutí OZ sa konalo mimoriadne neverejné zasadnutie Valného zhromaždenia Obecných 

lesov s.r.o. 

 

 

    ----------------------             

       starosta obce                        

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Vičík Štefan         ---------------------- 

  

                          Kňazský Pavol            ---------------------- 

 

 

 

Poverená vypracovaním zápisnice:  Bc. Baranovičová Ivana      ---------------------- 

 


