
                Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

__________________________________________________________ 
        

Zápisnica z 1. zasadnutia, ustanovujúceho zasadnutia   obecného zastupiteľstva obce 

Plechotice, konaného dňa 21. decembra 2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome 

 v Plechoticiach.  

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo 

Jozef Halapin 

Mgr. Martin Hrubovský 

Vladimír Rusnák 

Ing. Miloš Štefko 

Jaroslav Bič 

JUDr. Marek Tkačik, PhD. 

Jozef Džugan  

 

Ďalší prítomní:  PaedDr. Marek Andráš, bývalý starosta,  poslanci z minulého volebného  

obdobia, občania obce v počte 14.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Plechoticiach sa uskutočnilo  podľa ustanovenia § 

12 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, t. 

j.  ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie obecného zastupiteľstva 

sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.   

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným 

poslancom obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela hymna Slovenskej republiky. Zasadnutie 

obecného zastupiteľstva otvoril bývalý  starosta obce PaedDr. Marek Andráš po 25. min. 

meškaní, kvôli tomu, že neboli pripravené osvedčenia o zvolení poslancov a starostu. Privítal 

všetkých prítomných a oznámil, že 10. novembra 2018 sa uskutočnili na Slovensku komunálne 

voľby do obecnej samosprávy. Konštatoval, že vzhľadom na to, že zo strany voličov, 

politických strán, hnutí a koalície nebola uplatňovaná sťažnosť podľa § 50 zákona č. 346/90 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, toto ustanovujúce zasadnutie novozvolenej 

obecnej samosprávy sa môže uskutočniť. Sú  prítomní všetci noví poslanci obecného 

zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol určený Vladimír Rusnák a  

za overovateľov zápisnice Jozef Džugan a Ing. Miloš Štefko. V rámci tohto bodu sa odhlasoval 

aj program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za predložené návrhy poslanci hlasovali 

jednohlasne. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7  

za: 7 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva  

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Topolčaniová predniesla správu  o 

výsledkoch volieb za poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Plechotice. Uviedla, 

že volieb sa zúčastnilo 425 voličov zo 617 zapísaných v zozname voličov. Za starostu obce bol 

zvolený Ing. Peter Koščo s počtom hlasov 225. PaedDr. Marek Andráš dosiahol 180 hlasov.  

Rovnako informovala o počtoch hlasov, ktoré získali kandidáti na poslancov. Za poslancov 

boli zvolení: Jozef Halapin, Mgr. Martin Hrubovský, Vladimír Rusnák, Ing. Miloš Štefko, 

Jaroslav Bič, JUDr. Marek Tkačik, PhD. a  Jozef Džugan.  Po oznámení výsledkov odovzdala 

starostovi obce a poslancom osvedčenie o zvolení. 

 

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

Nový starosta obce zložil sľub a potvrdil ho svojím podpisom pod text. 

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 Poslanec p.  Jozef Halapin  prečítal sľub poslancov. Poslanci následne zložili sľub do 

rúk starostu a potvrdili ho  podpisom pod zákonom stanovený text. Sľub zložili všetci 

novozvolení poslanci . 

 

6.Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

 Starosta v svojom vystúpení poďakoval za prejavenú dôveru všetkým občanom 

Plechotíc a hneď v úvode zdôraznil, že dňom vyhlásenia výsledkov volieb prestal deliť 

občanov na svojich sympatizantov a tých na druhej strane. Uviedol, že je potrebné ísť spoločne 

za cieľom  dosiahnuť   lepší a hodnotnejší  život pre všetky vekové kategórie v obci. Vyzval, 

aby bez zbytočných predsudkov nastala plodná spolupráca všetkých občanov s obecným 

zastupiteľstvom na čele zo starostom. Hovoril o hlavných úlohách, ktoré čakajú na naplnenie 

a sľuboval hlavne zlepšiť komunikáciu obecného úradu s každým občanom obce, aby každý  

občan cítil, že keď príde niečo riešiť na obecný úrad,  dostane sa mu očakávanej pomoci.  

 

7.Diskusia 

 

 V diskusii vystúpil p. Jozef Novák – vedúci divadelného súboru (DS) Janka Borodáča 

v Plechoticiach. Poďakoval bývalému starostovi a OcZ  za pomoc pri činnosti DS počas 



uplynulého obdobia, no zároveň upozornil na nedostatky tejto pomoci a prosil v budúcnosti 

o ich odstránenie resp. minimalizáciu.  

 Vystúpil aj p. Milan Pálfi, ktorý tiež v podobnom duchu hovoril o spolupráci 

s miestnym futbalovým klubom, ale pripomenul v svojom príspevku najmä dôležitosť práce 

odborných komisii.  

 Starosta v rámci diskusie ešte poprosil poslancov, vzhľadom na potrebu riešiť akútne 

problémy v činnosti obci, aby si zatriedili tak svoj čas, že ďalšie zastupiteľstvo sa uskutoční už 

27. 12. 2018.  

   

8.Záver 

 

 Starosta po naplnení programu poďakoval všetkým za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí, poprial každému  všetko najlepšie k ďalšej činnosti a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapísal: Vladimír Rusnák  ................................. 

 

V Plechoticiach dňa 21. decembra 2018 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Jozef Džugan      ................................ 

 

Ing. Miloš Štefko  ................................ 

 

 

 

                                      Ing. Peter Koščo 

                                                         starosta obce 

 

 


