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ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach, 

konaného dňa 16.11.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miroslav Ondo, novozvolený poslanec 

 

Program : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení – predseda MVK Žbince 

4. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

6. Vystúpenie starostu 

7. Voľba návrhovej komisie 

8. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

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

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie 

nezvolá starosta a ani zástupca starostu    

11. Poverenie sobášiacich, určenie osôb pre styk s bankou 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

K bodu č.: 1 Otvorenie 

 Na začiatku ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach zaznela 

štátna hymna SR, po ktorej starosta obce privítal prítomných na tomto zasadnutí. 

 

K bodu č.: 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

http://www.zbince.sk/


  

Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Obec Žbince, bankové spojenie : SK1965000000000020558095, IČO:00326089, DIČ:2020742779 

www.zbince.sk, mail.: starosta@zbince.sk 

 

 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: : Anton Balog, Miroslav Balog. 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Veronika Nagyová. 

 

K bodu č.: 3 Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení – predseda MVK 

Žbince 

 V tomto bode programu starosta obce Ján Jurko požiadal predsedu MVK Žbince 

Štefániu Smrigovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa 

konali 10.11.2018 . Predsedkyňa MVK Žbince oboznámila prítomných poslancov a ostatných 

hostí s výsledkami komunálnych volieb v našej obci. Po prečítaní zápisnice MVK odovzdala 

osvedčenia o zvolení p. Jánovi Jurkovi, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie starostu na 

volebné obdobie 2018-2022 a zároveň aj novozvolených poslancom Obecného zastupiteľstva 

Žbince. Poslanec Miroslav Ondo sa ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil z rodinných 

dôvodov. 

 

K bodu č.: 4 Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 Starosta obce Ján Jurko, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie starostu obce prečítal 

sľub starostu obce, ktorý po prečítaní podpísal. 

 

K bodu č.: 5 Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 Po zložení sľubu starostu obce, predniesol sľub za poslancov Obecného zastupiteľstva 

Ing. Tomáš Pastír, pod ktorý sa potom všetci poslanci na znak súhlasu podpísali. Keďže zvolený 

poslanec Miroslav Ondo sa ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil a mandát neodmietol, urobí 

tak na prvom riadnom zasadnutí Obecného zasadnutia Obecného zastupiteľstva , na ktorom sa 

zúčastní.  

 

K bodu č.: 6 Vystúpenie starostu 

 V tomto bode programu vystúpil starosta obce a predniesol poslancom a j prítomným 

svoj volebný program na rok 2018-2022. 

 

K bodu č.: 7 Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Tomáš Pastír, Martin Hudák 

a Marián Balog. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Anton Balog a Miroslav Balog. 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

K bodu č.: 8 Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
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 S program jednania ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva súhlasili všetci prítomní 

poslanci Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č.: 9 Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že jeho zástupcom na nadchádzajúce 

funkčné obdobie bude poslanec Ing. Tomáš Pastír, podľa §13 b, 369/1990 o obecnom zriadení.  

 

K bodu č.: 10 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď 

zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu    

 Ján Jurko, starosta obce podal návrh na poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva 

a poveril ním Martina Hudáka. Aj za tento návrh hlasovali všetci  prítomní poslanci za . 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomní: 6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Neprítomní: 0 poslancov 

Za : 6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Nehlasovalo: 0 poslancov 

Uznesenie bol schválené jednohlasne.  

 

K bodu č.: 11 Poverenie sobášiacich, určenie osôb pre styk s bankou 

 Obecné zastupiteľstvo poverilo poslancov Ing. Tomáša Pastíra a Martina Hudáka 

výkonom funkcie sobášiacich a určilo zároveň sobášne dni a hodiny a to štvrtok a sobotu od 

13:00 hod do 18:00 hod.  

 Zároveň Obecné zastupiteľstvo poveruje na styk s bankou týchto poslancov: Ján Jurko, 

Ing. Tomáš Pastír a Martin Hudák. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo jednohlasne.  

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomní: 6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Neprítomní: 0 poslancov 

Za : 6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Zdržalo sa: 0 poslancov 
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Nehlasovalo: 0 poslancov 

Uznesenie bol schválené jednohlasne.  

 

K bodu č.: 12 Diskusia 

Starosta obce Ján Jurko otvoril diskusiu. 

Do programu rokovania bol vložený bod programu o schválení komisie na ochranu 

verejného záujmu podľa zákona NR SR 357/2004 Z.z. v zložení: Ing. Tomáš Pastír, Martin 

Hudák, Marián Balog. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Tomáš Pastír s týmito príspevkami:  

- program zastupiteľstiev, po návrhu starostu obce, aby sa konali raz za dva mesiace, 

schválený jednohlasne. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomní: 6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Neprítomní: 0 poslancov 

Za : 6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Nehlasovalo: 0 poslancov 

Uznesenie bol schválené jednohlasne.  

 

- likvidácia odpadu v našej obci 

- zásady odmeňovania poslancov sú platné aj pre toto funkčné obdobie. 

 

K bodu č.: 13 Návrh na uznesenie 

 

Ing. Tomáš Pastír predložil OZ návrh na uznesenia z dnešného zastupiteľstva, ktoré 

jednohlasne tento návrh schválilo a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

 

 

 

K bodu č.: 14 Záver 

 

V závere zasadnutia sa prítomným starosta obce poďakoval za účasť a ukončil 

zasadanie OZ. 
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Zapísala: Mgr. Veronika Nagyová 

 

Overovatelia: Miroslav Balog 

   Anton Balog 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne:  

Prítomní: 6 poslancov (Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Neprítomní: 0 poslancov 

Za : 6 poslancov Ing. Tomáš Pastír, Marián Balog, Martin Hudák, Miroslav Horváth, 

Miroslav Balog, Anton Balog) 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Nehlasovalo: 0 poslancov 

Uznesenia bol schválené jednohlasne.  
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