
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 22. 11. 2022                                              Číslo: 7 

                                                                                      Por. č.:  

 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
Spracovala: : Ing. Lucia BENČÍKOVÁ, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 7 - I./UOZ/2022 
 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 22. 11. 2022. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

a) berie na vedomie  
 

návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Stanislava Šimka, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v osobitných prípadoch 
 

b) poveruje 
 

poslanca Ing. Stanislav Šimka zvolávaním a vedením zasadnutí 
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. 

 

 

 

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných .... a hlasovali nasledovne: 

Výsledky hlasovania 
Prítomní: 

Za: 

Proti: 

Zdržali sa: 

 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 



Dôvodová správa: 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. je  

v  ustanoveniach § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta  

a ods. 6 tretia veta hore uvedeného zákona zavedený nový inštitút poslanca povereného 

viesť rokovanie obecného zastupiteľstva v týchto prípadoch: 
  

§ 12 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá 

ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je 

prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho 

ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 

vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 

Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. 

Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. 

 

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom 

programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca 

právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 


