
O B E C    R A K O V Á 

 
 Číslo: 1/2010                                                                   V Rakovej, dňa 26.12.2010 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.12.2010  

v miestnosti - v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:     Jozef Beleščák 

     František Broš 

     Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

Ing. Marián Šuška 

Bc. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                     JUDr. Šamaj Jozef 

 

Predsedajúci oznámil, ţe Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a ţe všetci 

poslanci  Obecného zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe z celkového 

počtu 13 poslancov Obecného zastupiteľstva  je prítomných 12 poslancov, teda zasadanie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení 

uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

1.  Dolná Anna                            2. Strýček Miroslav 
P R O G R A M:  

   1.     Otvorenie, určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

   2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

   - predkladá: p. Surovka Jozef, predseda MVK 

               4.     Zloţenie sľubu novozvoleného starostu 

5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Príhovor novozvoleného starostu 

7. Schválenie uznesenia  

8. Záver 



1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
     

Ustanovujúce slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakovej po voľbách do obecnej 

samosprávy konaných dňa 27.novembra 2010 bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení a jej novelizácie a zmien.  Zasadanie prebiehalo v priestoroch Kultúrneho 

domu Jána Palárika v Rakovej o 14.00 hod. Pri tejto príleţitosti sa uskutočnil Vianočný koncert 

operného speváka Alojza Haranta a pozvaných hostí. Slávnostného zasadania sa zúčastnili 

novozvolení poslanci OZ, pozvaní hostia, ale aj široká verejnosť.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 

- určený zapisovateľ: Chovancová Mária, prac. OÚ 

- overovatelia zápisnice: 1/ Dolná Anna 

                                        2/ Strýček Miroslav      

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

  

      Po odznení Vianočných piesní predseda miestnej volebnej komisie, pán Jozef Surovka 

predstúpil na pódium a oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 

Raková, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010. 

      Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali dňa 27. novembra 2010, v sobotu od 7.00 hod. 

do 20.00 hod. 

Počet volebných obvodov        4 

Počet volebných okrskov         4 

Počet volených poslancov za všetky obvody: 13 poslancov 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov           4136 

Účasť voličov: 2 291 voličov spolu za všetky volebné obvody (55,4 %). 

Podrobná správa je prílohou zápisnice. V závere prednesenej správy  konštatoval, ţe voľby do orgánov 

samosprávy prebiehali nerušene, všetkým, ktorí uspeli vo voľbách srdečne poblahoţelal a poprial veľa 

úspechov pri zabezpečovaní úloh v obci. 

       Po oznámení výsledkov predseda MVK vyzval novozvoleného starostu Bc.  Antona Heglasa, 

aby zloţil zákonom predpísaný sľub. 
 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

 

Bc. Anton Heglas, zvolený starosta zloţil sľub v zmysle § 13 odst.2 zákona 369/1990  Zb.  

o obecnom zriadení v tomto znení: 
"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“. 

 

     Po prednesení sľubu zvolený starosta slovom "To sľubujem" ako i podpisom potvrdil sľub.  
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p. Jozef Surovka, predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi insígnie 

a osvedčenie o zvolení, poprial k jeho zvoleniu veľa zdravia a úspechov v zodpovednej práci, 

ktorá je taktieţ náročná na čas. 

           Bc. Anton Heglas, starosta obce  poďakoval predsedovi miestnej volebnej komisie za 

prednesenú správu a ujal sa vedenia zasadania obecného zastupiteľstva.  

 

5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Bc. Anton Heglas poţiadal  Bc. Urbaníkovú Vieru, aby predniesla v zmysle § 26 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, za všetkých novozvolených poslancov sľub. 

 

  "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“. 
 

      Po prednesení sľubu novozvolení poslanci  pristupovali k predsedníckemu stolu a slovom 

"To sľubujem" ako i podpisom potvrdili tento sľub. Následne starosta obce po zloţení sľubu 

odovzdal poslancom osvedčenie o zvolení a poprial im veľa zdravia, tvorivých síl, úspechov pri 

zabezpečovaní spoločných úloh a pri zabezpečovaní rozvoja obce Raková.  

 

Pozn.: Novozvolený poslanec JUDr. Šamaj Jozef, zvolený za obvod č.2   ospravedlnil svoju 

neúčasť na zasadaní. Sľub novozvoleného poslanca vykoná na najbližšom zasadaní OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie: 

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 27. novembra 2010 

- Príhovor novozvoleného starostu 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe: 

- novozvolený starosta obce Bc. Anton Heglas zloţil zákonom predpísaný  sľub starostu obce, 

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: 

1. Jozef Beleščák        

2. František Broš        

3. Milan Bukovan        

4. Mária Bzdilíková, Mgr.   

5. Anna Dolná        

6. Stanislav Grečmal      

7. Peter Kultan     

8. Miroslav Mareček, Ing.        

9. Miroslav Mariak, JUDr.     

  10. Miroslav Strýček          

11. Marián Šuška, Ing.       

12. Viera Urbaníková, Bc. 
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6. Príhovor novozvoleného starostu 

     
    Po zloţení sľubu poslancov novozvolený starosta Bc. Anton Heglas predniesol príhovor 

a zároveň poďakoval všetkým tým, ktorí mu prejavili dôveru vo voľbách starostu obce Raková. 

Uvedomuje si zodpovednosť spojenú s vykonávaním funkcie starostu a vyhlásil, ţe urobí všetko 

preto, aby sa naša obec stala modernou a prosperujúcou, aby sa nám v nej všetkým dobre 

a pokojne ţilo. V závere poďakoval všetkým účinkujúcim, ktorí svojim programom prispeli 

k príjemnej atmosfére v čase Vianoc, sviatku radosti a pokoja. Osobitne poďakoval, nášmu 

rodákovi a opernému spevákovi Alojzovi Harantovi, ktorý si napriek svojim pracovným 

povinnostiam našiel čas a obohatil nás všetkých nádhernými vianočnými piesňami. 

 

      Po prednesení príhovoru odznela v závere Vianočná pieseň „Tichá noc“ pod vedením 

operného speváka Alojza Haranta a účinkujúcich, k spevu sa pripojili v príjemnej atmosfére aj 

zúčastnení v hľadisku.  

 

7. Schválenie uznesenia  

  

                          Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

1/2010 
                                 uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

8. Z á v e r       

      p.Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a ustanovujúce 

zasadanie OZ ukončil o 19.00 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Chovancová Mária 

 

 

 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

Dolná Anna                                                                             Strýček Miroslav 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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O B E C   R A K O V Á 
 

                           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 26.12.2010, uznesenie č. 1/2010 

 

 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 
A/     B E R I E   N A   V E D O M I E 
 

         1.1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 27. novembra 2010 

          1.2. Príhovor novozvoleného starostu  

 

 B / K O N Š T A T U J E,  Ţ E 

 1.3. novozvolený starosta obce Bc. Anton Heglas zloţil zákonom predpísaný    

      sľub starostu obce, 

 1.4.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca  

      obecného zastupiteľstva: 
1. Jozef Beleščák        

2. František Broš        

3. Milan Bukovan        

4. Mária Bzdilíková, Mgr.   

5. Anna Dolná        

6. Stanislav Grečmal      

7. Peter Kultan     

8. Miroslav Mareček, Ing.        

9. Miroslav Mariak, JUDr.     

      10. Miroslav Strýček          

    11. Marián Šuška, Ing.       

    12.  Viera Urbaníková, Bc.  
         

*** 
                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

Dolná Anna                                                                           Strýček Miroslav 

I. overovateľ:                                                                        II. overovateľ: 
 

 



 

 

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  26.12.2010 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.12.2010 

3. Správa o výsledkoch volieb v obci Raková, konaných dňa 27.11.2010 predloţená 

predsedom MVK 

4. Sľub starostu obce 

5. Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 


