
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 28.08.2013 
 
Prítomní:           Janka Horňáková, starostka obce 
  Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce 
           Viera Bulková, poslankyňa OcZ 
   Ing. Patrik Bulko           
                                Brigita Marcinátová 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OcZ 
5. Zloženie sľubu nového poslanca OcZ 
5a.Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru – hlavná kontrolórka – informácia 
6. Ukončenie zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny 
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Viera Bulková 
3. Schválenie programu zasadnutia  
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 5a. Žiadosť o ukončenie pracovného 
pomeru – hlavná kontrolórka – informácia, bol schválený. 
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OcZ 
Dňa 05.08.2013 bolo na obecný úrad v Opatovciach doručené oznámenie od Ing. Františka 
Dohála , poslanca OcZ: 
„V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., bez emócií a demokratickým 
spôsobom, z osobných a objektívnych dôvodov, sa týmto písomným oznámením vzdávam 
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Opatovciach. Týmto rozhodnutím sa 
ospravedlňujem Vám členovia obecného zastupiteľstva a ospravedlňujem sa i voličom, ktorí 
mi preukázali dôveru vo forme 109hlasov pri posledných komunálnych voľbách. Zároveň ma 
teší, že som splnil zadosťučinenie ostatných obyvateľov obce Opatovce. Rešpektujte prosím 
toto moje osobné rozhodnutie a prajem Vám do konca volebného obdobia veľa pracovných 
úspechov.“ 
Na základe uvedeného a v zmysle zákona starostka obce oslovila náhradníkov na podľa 
Zápisnice Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci zo dňa 21.11.2010: 
 
Ing. Lukáš Vasko (počet hlasov 86) – z dôvodu dlhodobého vycestovania mimo územia SR 
nemôže prijať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, lebo by sa nemohol zúčastňovať na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
Monika Ernestová (počet hlasov 78) – zo zdravotných dôvodov nemôže prijať funkciu 
poslanca obecného zastupiteľstva, 
Brigita Marcinátová – prijala funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva a dnes zloží 
predpísaný sľub. 
5. Zloženie sľubu nového poslanca OcZ 
Zložila a svojim podpisom potvrdila Sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 



5a. Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru – hlavná kontrolórka – informácia 
Dňa 30.07.2013 doručila na Obecný úrad v Opatovciach Anna Dohňanská, hlavná 
kontrolórka obce Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31.12.2013. 
V zmysle §18a, bod 2. Zákona o obecnom zriadení, bude v predpísanej lehote zverejnený deň 
konania volieb hlavného kontrolóra.    
6. Ukončenie zasadnutia                                                                                                                     
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.  

 

V Opatovciach, dňa 28.08.2013  

 

 

                                                                                         Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

Zapísala: Vraždová                

 

 

 

 Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková ..................................... 

                      Viera Bulková      ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 28.08.2013 
Uznesenie č. 44/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

- oznámenie od Ing. Františka Dohála , poslanca OcZ o vzdaní sa  mandátu poslanca 
Obecného zastupiteľstva v Opatovciach  
- zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Brigitou Marcinátovou. 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 45/2013 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o žiadosti hlavnej kontrolórky obce o ukončenie pracovného pomeru dohodou 
k 31.12.2013 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 

 

V Opatovciach, dňa 28.08.2013  

 

 

                                                                                         Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

Zapísala: Vraždová                

 

 

 

 Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková ..................................... 

                      Viera Bulková      ..................................... 
 

 

 

 


