
 

 
 

 

 

Zápisnica 
z ustanovujúceho   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  10. decembra  2018 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce pôsobiaci vo volebnom období 2015 – 2018  MVDr. Marián Fedor 

Novozvolený starosta obce:  Michal Urban  

 

Poslanci OcZ:  JUDr. Iveta Berešová, Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár,  

MVDr. Marián Fedor, Róbert Habura,  Gabriel Kohut,  

Matúš Kraus,  Ing. Marián Urban 

 

Kontrolór obce: Mgr. Vladimír Ištok  

Predseda MVK: MVDr. Dagmar Fedorová 

 

Neprítomní:  Mgr. Silvia Madarová 

 

Ďalší prítomní: 

Hostia:   viď prezenčnú listinu 

Zamestnanci obce: Mária Hatalová 

 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného  zastupiteľstva obce  Sečovská Polianka   viedol: 

 v I. časti  programu starosta  pôsobiaci vo volebnom období 2015 – 2018  

MVDr. Marián Fedor, 

 v II. časti programu  novozvolený starosta obce Michal Urban. 

 

I. časť programu: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – odovzdanie osvedčenia o zvolení 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva – odovzdanie    

    osvedčení o zvolení 

 

Uvedené body I. časti programu rokovania vychádzajú zo zákona o obecnom zriadení, preto 

poslanci nehlasovali o programe rokovania k predloženým bodom.  

 

Bod 2  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

V súlade s rokovacím poriadkom určil : 

Za zapisovateľku: Máriu Hatalovú, zamestnankyňu obce. 

Za overovateľov zápisnice poslancov: Matúša Krausa, Ing. Mariána Urbana. 

  

 



 

Bod  3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Sečovská Polianka                                                                                                                                       
O výsledku volieb do orgánov samosprávy obce  informovala predsedníčka miestnej volebnej 

komisie MVDr. Dagmar Fedorová.  Po oboznámení s výsledkami odovzdala predsedníčka 

MVK osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

 

Bod 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Starosta obce pôsobiaci vo volebnom období 2015 – 2018   vyzval novozvoleného starostu obce  

aby prečítal sľub starostu a tento sľub potvrdil aj svojím podpisom.  

Novozvolený starosta obce prečítal sľub a tento sľub potvrdil aj svojím podpisom. 

 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

Starosta obce pôsobiaci vo volebnom období 2015 – 2018 predniesol  príhovor,  v ktorom 

poďakoval všetkým  za spoluprácu, zablahoželal novozvolenému starostovi a poslancom OcZ 

ku zvoleniu do ich funkcií  a   odovzdal do rúk novozvoleného starostu insígnie. 

 

Bod 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta  obce Michal Urban vyzval novozvolených poslancov OcZ aby pristúpili k aktu 

zloženia sľubu a potvrdili ho aj svojim podpisom. Sľub za všetkých poslancov prečítal  

novozvolený poslanec Gabriel Kohút.  

 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia." 

 

Poslanci potvrdili svoj  sľub  aj podpisom pod text sľubu.   

 

Starosta zablahoželal novozvoleným poslancom OcZ k zvoleniu do ich  poslaneckých funkcií, 

predniesol svoj príhovor, skonštatoval, že účasť poslancov podľa prezenčnej listiny je 

postačujúca a preto  vyhlásil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sečovská 

Polianka za uznášania schopné. 

 

II. časť programu: 

1. Schválenie programu 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu  

zástupcu starostu obce 

4. Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

a viesť zasadnutia OcZ  

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

6. Poverenie vykonávať funkciu sobášiacich v matričnom obvode Sečovská   

Polianka a určenie dní sobášov 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 



 

Bod 1   Schválenie programu  

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 2 Voľba návrhovej komisie 

Starosta do návrhovej komisie navrhol poslancov:  

Mgr. Radovana Ceľucha , Róberta Haburu a Gabriela Kohuta. 

 

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu a predloženie návrhu na uznesenie k predchádzajúcej časti 

programu. 

 

Návrh na uznesenie č. 1/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

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,  ž e 

1. novozvolený  starosta obce Michal Urban zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

JUDr. Iveta Berešová 

Mgr. Radovan  Ceľuch, 

Július Farbár, 

MVDr. Marián Fedor, 

Róbert Habura, 

Gabriel Kohút, 

Matúš Kraus, 

Ing. Marián Urban. 

Poslankyňa Mgr. Silvia Madarová z dôvodu neodkladných pracovných povinností zloží 

zákonom predpísaný sľub poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 3  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu  

            zástupcu starostu obce 

 

V súlade s ustanovením § 13b  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a na základe najvyššieho počtu získaných hlasov vo voľbách do 

obecného zastupiteľstva, poveril starosta  do funkcie zástupcu starostu obce poslankyňu  

JUDr. Ivetu Bérešovú.     



 

 

Návrh na uznesenie č. 2/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

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

poverenie do funkcie zástupcu starostu obce JUDr. Ivetu Bérešovú – poslankyňu OcZ, 

v súlade s ustanovením § 13b  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a na základe najvyššieho počtu získaných hlasov vo voľbách do 

obecného zastupiteľstva.    

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 4  Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

            a viesť zasadnutia OcZ  

 

Po prerokovaní s novozvolenými poslancami predložil starosta  návrh na poverenie poslanca  

Gabriela Kohuta,   ktorý bude oprávnený   zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta   

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh na uznesenie č. 3/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

p o v e r u j e  

poslanca  Gabriela Kohuta zvolávaním  a  vedením  obecného   zastupiteľstva  v  prípadoch 

podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta   zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 5  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

 

Po prerokovaní s  novozvolenými poslancami predložil starosta návrh na zriadenie obecnej 

rady a obsadenie členov obecnej  rady: 

 

V zmysle zákona o obecnom zriadení navrhoval starosta  zriadiť 3 – člennú radu. Keďže sa na 

ustanovujúcom zasadnutí poslankyňa Mgr. Silvia Madarová nezúčastnila z dôvodu 

neodkladných pracovných povinností a bola taktiež navrhovaná do obecnej rady, starosta 

navrhol dvoch členov obecnej rady s tým, že tretí člen sa doplní na nasledujúcom OcZ. 

 

Návrh na uznesenie č. 4/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

A.  z r i a ď u j e 

obecnú radu, 

B.  v o l í 

za členov obecnej rady poslancov: 

JUDr. Ivetu  Berešovú 

Mgr. Radovana Ceľucha 



 

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 6   Poverenie vykonávať funkciu sobášiacich v matričnom obvode Sečovská   

             Polianka a určenie dní sobášov 

 

Po  prerokovaní s  novozvolenými poslancami predložil starosta na schválenie poslancov  

zastupiteľstva  MVDr. Mariána Fedora a  Róberta Haburu, ktorí budú pre toto volebné 

obdobie poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a určil dní 

sobášov: stredu a sobotu. 

 

Návrh na uznesenie č. 5/I 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

A.  p o v e r u j e 

poslancov OcZ - MVDr. Mariána Fedora a  Róberta Haburu  vykonávať funkciu sobášiacich,  

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine,  v matričnom obvode Sečovská Polianka, 

B.  u r č u j e 

dni sobášov:  stredu a sobotu. 

Hlasovanie: 

Za: (8) všetci 

Proti: Nikto. 

Zdržal sa: Nikto. 

 

Bod 7  Návrh na uznesenie 

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenia z ustanovujúceho OcZ. 

Uznesenia prečítal poslanec Róbert Habura. 

 

Bod 8  Záver 

 

Starosta poďakoval poslancom OcZ a všetkým prítomným za účasť a so  želaním pevného 

zdravia a úspechov v novom roku 2019, prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

 

Zapísala:  

Mária Hatalová 

 

    

 

                                           Michal   Urban     

                                                                            starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:   

Matúš Kraus     .................................................... 

Ing. Marián Urban   .................................................... 


