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Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva  obce MARTINOVÁ 

konaného dňa 09. 10. 2017    o 17.00 h. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zloženie sľubu náhradného poslanca 

4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb na  poslancov do obecného zastupiteľstva 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Eugen RADIČ, starosta obce.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 2. Ďalšie body zasadnutia obecného 

zastupiteľstva pokračoval v zasadačke obecného úradu. Návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená p. Karolína Lóczyová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Imrich Radič st. a p. Imrich Radič ml. 

K bodu 3. Zloženie sľubu náhradného poslanca 

Starosta obce na základe výsledkov volieb, konaných dňa 25. 11. 2014 a súčasnej situácie , 

kde sa vzdali poslaneckého mandátu traja poslanci, oznámil zvyšným poslancom, že ďalší 

v poradí ako náhradník po zložení sľubu bude Ján Oláh. Starosta prečítal sľub, a vyššie 

menovaný Ján Oláh vyjadril svoj súhlas. Tým splnil svoju povinnosť a stal sa právoplatným 

poslancom obecného zastupiteľstva obce Martinová. 

 

Uznesenie č. 9/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

-berie na vedomie sľub poslanca Jána Oláha 

 

K bodu 4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva 

Na základe žiadosti Zsanety Oláhovej, a Zsolta Berkiho zo dňa 12. 05. 2017 a Zoltána Czikóa 

zo dňa 08. 08. 2017 o vzdanie sa mandátu na  poslanca obecného zastupiteľstva obce 

Martinová sa zvyšný členovia obecného zastupiteľstva rozhodli vypísať doplňujúce voľby na 

poslancov obecného zastupiteľstva v počte dvaja poslanci. Zároveň poverili starostu obce, aby 

na základe tejto skutočnosti podal žiadosť na Obvodný úrad v Rimavskej Sobote o vypísanie 

doplňujúcich volieb na poslancov obecného zastupiteľstva v obci Martinová. 

 

Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie č. 10/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

-schvaľuje vypísanie doplňujúcich volieb na post dvoch poslancov 

 

 

K bodu 5. Diskusia 

V diskusii sa preberali všetky body tejto zápisnice 

 

K bodu 5. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 19.00 h. 

 

 

 

 

 

Zapísal/(a):  

Karolína Lóczyová 

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Imrich Radič ml. 

Imrich Radič st. 

 

 

 

      Eugen RADIČ 

       starosta obce 


