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Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 02. 2021
Prítomní:

1.
2.
3.
4.
5.

Michal Boleš
PaedDr. Branislav Baran, MBA
Ján Talian
Mgr. Jozef Tomáš
František Bartoš

Neprítomní: 1. Jozef Bandžak
2. Marcela Bandžaková
Viď prezenčná listina.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu starostu obce
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce
p. Michal Boleš prostredníctvom videokonferencie. Všetkých zúčastnených privítal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená p. Viera Eštoková. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení: František Bartoš a Mgr. Jozef Tomáš. Viď uznesenie OZ.
3. Schválenie programu zasadnutia
Zástupca starostu obce predložil poslancom program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne
schválený. Viď uznesenie OZ.
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu starostu obce
Podľa § 13 a Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 starosta obce p. František Mašlej sa
písomne vzdal mandátu starostu obce dňa 31. 12. 2020 zo zdravotných dôvodov a tento právny
úkon doručil obci – obecnému úradu, ktorý je v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona o obecnom
zriadení podateľňou písomnosti obce. Právne účinky vzdania sa mandátu starostu nastávajú ku
dňu 01. 01. 2021. Oznámenie o vzdaní sa mandátu starostu tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach oznámenie zobralo na vedomie. Viď uznesenie OZ.
Podľa § 13 b ods. 4 zákona o obecnom zriadení, ak zanikne mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia (§ 13 a ods. 1 písm. c/ až i/ zákona o obecnom zriadení) plní úlohy

-2starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Potom na obdobie po zániku mandátu starostu až do
vzniku mandátu novozvoleného starostu vykonáva funkciu starostu v plnom rozsahu jeho
zástupca s tým, že na to sa poverenie nerobí - je to dané ex lege (§ 13 b ods. 4 zák. č. 369/1990
Zb.). V tom období bude zástupca starostu uvedený pod všetkými písomnosťami a bude sa
podpisovať priamo on ako "zástupca starostu".
Vo funkcii zástupcu starostu obce Kračúnovce ostáva p. Michal Boleš. Viď uznesenie OZ.
5. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu a pripomienok zástupca starostu poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Michal B o l e š
zástupca starostu
Zapísala: Viera Eštoková

Overovatelia: 1. František Bartoš
2. Mgr. Jozef Tomáš
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