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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného   

dňa 10.12.2018 
 

Termín konania :        10.12.2018 o 18.00 hodine  

 

Miesto konania :         sála kultúrneho domu 

 

Prítomní poslanci:      podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Program: 

 

1. Úvodné náležitosti  

a. Otvorenie zasadnutia 

b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

o zvolení novozvolenému starostovi  

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

e. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

2. Záver 

 

K bodu č. 1a 

Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Martina Dutková, PhD. Ustanovujúceho zasadnutia sa 

zúčastnili všetci novozvolení poslanci. Starostka obce privítala prítomných a oboznámila ich 

s programom rokovania. 
 

 

K bodu č. 1b 

Starostka obce určila za zapisovateľku Mgr. Adriánu Lengeňovú, za overovateľov zápisnice 

Michala Hreščáka a Mareka Onderku.  

 

 

K bodu č. 1c 

Ing. Martina Dutková, PhD. vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Máriu 

Lietavovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí.  

 

V obci Sokoľ sa komunálnych volieb dňa 10.11.2018 z 923 zapísaných voličov 

zúčastnilo 615, to znamená, že volebná účasť bola 66,6 %. 

1. Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných 614 platných hlasovacích lístkov. Za 

starostu obce vo volebnom období 2018 – 2021 bol so ziskom 179 hlasov zvolený Ing. Ľuboš 

Šuca, kandidát ŠANCA. 

Poradie ďalších kandidátov bolo nasledovné: 

Bc. Gabriela Matejová 150 hlasov Nezávislá kandidátka 

Ing. Martina Dutková, PhD. 129 hlasov SNS 

Ing. Juraj Vince 113 hlasov SPOLU – občianska demokracia 

Ing. Bartolomej Dorov 32 hlasov SMER - SD 

František Martinásek 11 hlasov Nezávislý kandidát 
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2. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 610 platných 

hlasovacích lístkov. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

Ing. Ľuboš Šuca 292 hlasov ŠANCA 

Marek Onderko 272 hlasov SNS 

Ing. Gabriel Čorba 218 hlasov ŠANCA 

Ing. Gabriel Tutoky, PhD. 217 hlasov KDH 

Michal Hreščák 199 hlasov SMER - SD 

Ing. Juraj Vince 189 hlasov SPOLU – občianska demokracia 

Ing. Imrich Kapráľ 181 hlasov ŠANCA 

 

Keďže Ing. Ľuboš Šuca sa vzdáva svojho práva ujať sa výkonu funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva v prospech výkonu funkcie starostu obce Sokoľ, na takto uvoľnený 

mandát poslanca nastupuje prvá náhradníčka – Mária Jánošíková, ktorá získala 173 hlasov 

a kandidovala za ŠANCU. 

Ďalší kandidáti skončili v tomto poradí: 

Miroslav Gábor 165 hlasov SNS 

MUDr., Ing. Oto Brandebur 164 hlasov SPOLU – občianska demokracia 

Ing. Anna Jozefová 161 hlasov ŠANCA 

Ing. Miroslav Maďar 154 hlasov SPOLU – občianska demokracia 

Josef Hofman 134 hlasov ŠANCA 

Ing. Bartolomej Dorov 123 hlasov SMER - SD 

Jana Gánóciová 120 hlasov SNS 

Ing. Róbert Hulič 105 hlasov ŠANCA 

František Martinásek 63 hlasov Nezávislý kandidát 

Zdroj: zápisnica miestnej volebnej komisie 

 

 

K bodu č. 1d 

Vzhľadom k tomu, že ustanovujúceho zasadnutia OZ sa zúčastnil aj novozvolený starosta obce 

Ing. Ľuboš Šuca, Ing. Martina Dutková, PhD. požiadala predsedkyňu miestnej volebnej komisie, 

aby prečítala sľub novozvoleného starostu obce Sokoľ. Ing. Šuca požiadal najprv osvedčenie. 

Pani Lietavová  a Ing. Dutková ho informovali, že osvedčenie obdrží po potvrdení sľubu 

podpisom.  Po prečítaní sľubu vyzvala Ing. Ľuboša Šucu a prišiel potvrdiť sľub svojim podpisom 

a prevziať si osvedčenie o zvolení.  

 

Ing. Šuca vystúpil a niekoľko krát  zdôraznil, že neodmieta zložiť sľub a ani nemá výhrady 

k zloženiu sľubu  a zároveň oznámil, že sľub zloží v roku 2019 na najbližšom zasadnutí 

OZ. Zložením sľubu by porušil zákon. Uvedenú skutočnosť oznámil aj listom- žiadosťou 

 adresovaný dňa 26.11.2018  Starostke obce, Obecnému zastupiteľstvu a obecnému úradu. 

Následne z uvedeného listu citoval dôvody, že platená funkcia starostu obce je nezlučiteľná s 

funkciou policajta podľa ustanovenia   § 48 ods. 6) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 

príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k môjmu služobnému 

zaradeniu policajta v stálej štátnej službe vo funkcii starší referent Oddelenia pátrania 

a kriminalisticko-technických činnosti  Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru  v Košiciach, bude uvoľnený zo služobného pomeru dohodou na základe 

písomnej žiadosti až k 31. decembru 2018.  

V kontexte  služobného zaradenia a vyššie uvedených termínov oznámil, že sľub novozvoleného 

starostu a prevzatie mandátu starostu obce zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2019, ktoré navrhuje a žiada zvolať dňa 2.januára 2019. 
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Zároveň citoval stanovisko z Ministerstva vnútra SR, že zloženie sľubu je vecou starostu. 

Obecné zastupiteľstvo nemôže v tejto veci rozhodovať t.j. určiť, kedy a kde má starosta sľub 

skladať. Uznesením však môže napr. vziať na vedomie žiadosť novozvoleného starostu 

a rozhodnúť o termíne konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude mať priestor 

na zloženie sľubu starostu. 

V závere ešte niekoľko krát zdôraznil že neodmieta zložiť sľub a ani nemá výhrady zloženiu 

sľubu  a zároveňoznámil, že sľub zloží v roku 2019 na najbližšom zasadnutí OZ.  

 

Ing. Dutková uviedla, na základe vyjadrenia ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy, že 

ak sa nezúčastní, nie je problém, aby ho zložil na najbližšom zasadnutí.  Zároveň podotkla, 

keďže sa zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia, jej povinnosťou ako aj účelom ustanovujúceho 

zasadnutia je vytvoriť priestor pre zloženie sľubu nových predstaviteľov obce. Preto ho ešte 

dvakrát vyzvala. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k aktu podpísaniu sľubu pokračovala ďalej 

bodmi v zmysle pozvánky.  

 

 

K bodu č. 1e 

Nasledovalo zloženie sľubu novozvolených poslancov do obecného zastupiteľstva obce Sokoľ. 

Ing. Dutková požiadala predsedkyňu miestnej volebnej komisie o prečítanie sľubu poslancov, 

a vyzvala poslancov, aby prišli potvrdiť svoj sľub podpisom a prevziať si osvedčenie o zvolení. 

Všetci novozvolení poslanci sľub podpísali  a zároveň prevzali svoje osvedčenia o zvolení.   

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2018 

 

Záver: 

Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie a poďakovala nielen prítomným, obecnému 

zastupiteľstvu pre volebné obdobie 2014- 2018 za spoluprácu,  aj všetkým tým, ktorí sa podieľali 

na rozvoji obce a dodala, že úrad odovzdáva „ v dobrej kondícii“ so stavom na účtoch k 30.11. 

2018 cca 251 000 Eur. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Hreščák                                  ................................................... 

 

 

Marek Onderko        .................................................... 

 

V Sokoli 12.12.2018 

 

Ing. Martina Dutková, PhD. 

starostka obce 

 


