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Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 o 17.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Prítomní :  
Oľga Wagnerová, Ján Teltsch 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský  
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Milan Matúš, Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová,  
Bc. Jana Pittnerová 
 
Ospravedlnení poslanci:  
 
 
Po vypočutí štátnej hymny Slovenskej republiky starostka obce privítala všetkých prítomných 
na ustanovujúcom zastupiteľstve a prečítala program zasadnutia. 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledkoch volieb starostu 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému 

starostovi 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
6. Príhovor novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu zasadnutia 
8. Voľba mandátovej komisie 
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
 
 
 
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Starostka obce určila členov do návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
nasledovne:  
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, PaedDr. Monika Gombošová 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
Overovatelia zápisnice – Jozef Hirschner, Bc. Jana Pittnerová 
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3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 
zastupiteľstva a o výsledkoch volieb starostu 
 

Informáciu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva 

a o výsledkoch volieb starostu prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Anna 

Pražienková. Dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému 
starostovi 
 
Novozvolený starosta obce p. Ján Teltsch zložil a podpísal sľub starostu obce, čestné 
vyhlásenie starostu obce a zároveň prevzal insígnie obce. Dokumenty tvoria prílohu tejto 
zápisnice. Odchádzajúca starostka obce p. Oľga Wagnerová zablahoželala novozvolenému 
starostovi p. Jánovi Teltschovi a popriala mu veľa síl a úspechu v práci.  
 
 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
 
Zvolení poslanci Jozef Vrzgula, Milan Matúš, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová 
a Bc. Jana Pittnerová zložili a podpísali zákonom stanovený sľub starostovi obce a čestné 
vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií. Dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
 
6. Príhovor novozvoleného starostu 
 

Novozvolený starosta sa v príhovore poďakoval všetkým voličom, ktorý sa zúčastnili volieb 

a poďakoval sa aj voličom, ktorí mu dali vo voľbách svoj hlas. Poďakoval sa bývalej pani 

starostke za dlhoročnú odvedenú prácu v obci a taktiež bývalým poslancom sa prácu 

v predchádzajúcom volebnom období. Zablahoželal novozvoleným poslancom k zvoleniu, 

a vyjadril presvedčenie, že v nasledujúcich 4 rokoch urobia maximum pre rozvoj obce.  

     
 
 

      7. Schválenie programu zasadnutia 

 
Program zasadnutia OZ bol prečítaný na začiatku zasadnutia. Poslanci OZ nemali návrhy na doplnenie 

bodov do programu. 
        

     Uznesenie č. 34/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

Podľa  § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Schvaľuje  program svojho zasadnutia zo dňa 10.12.2018 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie bolo prijaté 
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  8. Voľba mandátovej komisie 
Starosta obce navrhol členov do mandátovej komisie, poslanci OZ nemali k návrhu žiadne 
výhrady. 
 
Uznesenie č. 35/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: Predseda : Anna Pražienková                            

Členovia: Bc. Jana Pittnerová, Milan Matúš 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0    Zdržal sa: 0   

 
Uznesenie bolo  prijaté 

Uznesenie č. 36/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 
- Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 
sľubu 
- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0    Zdržal sa: 0   

 
Uznesenie bolo  prijaté 

 
 
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 
Správu mandátovej komisie prečítala pani predsedníčka komisie pani Anna Pražienková. 
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č. 37/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

a) Berie na vedomie 

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- Predloženú správu mandátnej komisie 

 

b) Konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva 

zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0    Zdržal sa: 0   

 
Uznesenie bolo  prijaté 
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10. Diskusia: 
 
 
Odchádzajúca pani starostka Oľga Wagnerová sa poďakovala všetkým občanom za 3 
desaťročia spolupráce a spolužitia. Vyjadrila presvedčenie, že nový starosta spolu 
s poslancami budú pokračovať v jej práci a zaželal im veľa síl do ďalšej práce. 
 
 
Pán starosta Ján Teltsch spolu s pani Eleonórou Filipčanovou poďakovali odchádzajúcej 
starostke obce za dlhoročnú prácu a odovzdali jej pamätnú plaketu.  
 
 
Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Ondrej Veselovský sa poďakoval odchádzajúcej starostke za 
dlhoročnú spoluprácu, zagratuloval novému starostovi k zvoleniu a privítal nových poslancov 
vo funkcii a podotkol, že je všetkým vždy k dispozícii.  

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján Teltsch, starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Jozef Hirschner                              Bc. Jana Pittnerová                                 Zapísal: Jaroslav Frno 


