ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 02.júla 2021
Rokovanie OcZ otvoril a viedol starosta obce V. Bodnár. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní členovia OcZ /podľa prezenčnej listiny /,čím je OcZ uznášania schopné. Za
zapisovateľa zápisnice z dnešného obecného zastupiteľstva určil starosta Danku Melichovú
zamestnankyňu obecného úradu.
Za overovateľov určil: Martin Bodnár
Oto Repper
Hlasovanie: Kto je za ?
Za :M.Bodnár, , O. Repper
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný:

Program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
1. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
2. Informácia o vzdaní sa mandátu starostu
3. Informácie o poste zástupcu
4. Záver

1/ Pani Anna Molnárová, nasledujúci kandidát na poslanca OcZ z volieb do orgánov
samosprávy obce Selce (r. 2018) po prečítaní sľubu poslanca starostom a následne jeho
podpísaní sa stala nových poslancom OcZ v Selciach, nakoľko predchádzajúci poslanec Ján
Melich náhle umrel.
K navrhovanému programu zasadnutia OcZ nemal nikto z poslancov pripomienky a starosta
dal zaň hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie programu zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva?
Za :M.Bodnár, , O. Repper, A. Molnárová
zdržal sa hlasovania: -

proti: neprítomný: -

2/ V tomto bode starosta prítomných informoval, že sa písomne vzdal mandátu starostu obce
Selce dňom 01.08.2021.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu starostu obec Selce dňom 01.08.2021
k bodu 3/ Starosta v zmysle §13 b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“), poveril zastupovaním starostu obce poslanca OcZ Ota Reppera až do
vykonania nových volieb.

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Selciach konaného dňa 02.07.2021
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

konštatuje,
že pani Anna Molnárová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
v Selciach.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Selciach

s c h v a ľ u j e:

Program zo 14. Zasadnutia OcZ

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Selciach
I. berie na vedomie,
že starosta obce Vladimír Bodnár sa písomne vzdal mandátu starostu obce dňom
01.08.2021
II. konštatuje,
že mandát starostu obce Selce Vladimíra Bodnára zaniká podľa § 13a ods. 1 písm. c/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňom
01.08.2021
III. poveruje
Ota Reppera, zástupcu starostu obce Selce zastupovaním funkcie starostu
obce v plnom rozsahu práv a povinností od 01.08.2021
IV. žiada
Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb starostu obce
Selce podľa § 181 ods. 3 písm. d/ zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4/ Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a vyhlásil rokovanie za ukončené.
Zapísal: D.Melichová
Overovatelia : Martin Bodnár
Oto Repper

...........................
...........................

Vladimír Bodnár
Starosta obce

