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Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo:

9/2/2022 A. berie na vedomie

A1. správu predsedníčky miestnej volebnej komisie Júlie Viergovej
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Nižná Slaná
zo dňa 29. 10. 2022.

A2. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Nižná Slaná.

A3. vzdanie  sa  poslaneckého  mandátu  poslanca  obecného
zastupiteľstva obce Nižná Slaná, ktoré do podateľne obce Nižná
Slaná predložil dňa 21. 11. 2022 Tibor Jerga.

A4. nastúpenie  náhradníka  na  funkciu  poslanca  obecného
zastupiteľstva obce Nižná Slaná za Tibora Jergu vo volebnom
obvode  č.  2:  Nižnoslanská  Baňa,  ktorým je  podľa  výsledkov
volieb Ondrej Kašai.

A5. vystúpenie novozvoleného starostu obce.



MATERIÁL NA ZASADNUTIE
obecného zastupiteľstva
obce Nižná Slaná

B. konštatuje

B1. že  novozvolený  starosta  obce  Nižná  Slaná  Tibor  Jerga  zložil
sľub starostu obce v zmysle § 13, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.

B2. že  novozvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  obce  Nižná
Slaná:

 Ján Junger

 Beata Jungerová

 Ing. Martin Gazdík

 Branislav Grančák

 Stanislav Beňo

 Adrián Mako

 Roman Anderko

 Zoltán Tóth

 Ondrej Kašai

zložili  sľub poslancov obecného zastupiteľstva  v zmysle  § 26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.



OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

Dôvodová správa

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov miestna volebná komisia vyhotovila po skončení volieb do
orgánov  samosprávy  obce  zápisnice,  na  základe  ktorých  vypracovala  predsedníčka  MVK
Júlia  Viergová  správu,  ktorá  rekapituluje  výsledky  volieb  do  OSO  aj  mená  zvolených
a nezvolených kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Táto správa
je predložená na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná.

Do dňa ustanovujúceho zastupiteľstva sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Nižná Slaná za obvod 02: Nižnoslanská Baňa vzdal Tibor Jerga z dôvodu jeho zvolenia
na post starostu obce. Na jeho miesto podľa správy predsedníčky miestnej volebnej komisie
nastupuje náhradník Ondrej Kašai.

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení musí starosta obce
zložiť sľub predtým než sa ujme mandátu starostu. § 13 ods. 2 znie:

„Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Tento  sľub nie  je  možné nezložiť  alebo zložiť  s výhradami,  musí  odznieť  celistvo
a v plnom znení počas ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná.
V prípade, že by starosta obce sľub nezložil alebo by ho zložil s výhradami, uplatní sa postup
podľa § 13a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v zmysle ktorého mandát
starostu v takom prípade zanikne.

V zmysle  §  26  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  skladajú  poslanci
obecného zastupiteľstva nasledovný sľub:

„Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a

svedomia.".“

Pre poslanca  platí  rovnaká podmienka ako pre starostu obce – nie  je  možné sľub
nezložiť alebo ho zložiť s výhradami, inak jeho mandát zaniká v zmysle § 25 ods. 2 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

Správa
miestnej volebnej komisie Obce Nižná Slaná o výsledkoch volieb do orgánov

samosprávy obce Nižná Slaná dňa 29. 10. 2022

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili  voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri  voľbách do
orgánov samosprávy obcí pracovala 7-členná miestna volebná komisia. V obci boli zriadené 2
volebné obvody, v ktorých pracovali 2 okrskové volebné komisie.

Celkovo bolo v obci Nižná Slaná zapísaných 919 voličov. Volieb za zúčastnilo 636 voličov,
čo prestavuje volebnú účasť 69,21 %.

 
Za starostu obce Nižná Slaná bol zvolený:

Číslo  kandid.
na hl. lístku

Meno a priezvisko kandidáta
Politická  strana,  politické  hnutie  alebo
koalícia,  ktorá  kandidáta  navrhla  alebo
nezávislý kandidát

Počet 

platných
hlasov

1. Tibor Jerga nezávislý kandidát 394

 

Počet  platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu
obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Číslo
voleb.

obvodu

Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo

nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

1. 1. Tibor Jerga nezávislý kandidát 394

1. 2. Ján Vieloha, Ing. SMER – sociálna demokracia 224

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:

Číslo
voleb.

obvodu

Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo

nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

1 1. Ján Junger Kresťanskodemokratické hnutie 150

1 2. Beata Jungerová HLAS – sociálna demokracia 142

1 3. Branislav Grančák SMER – sociálna demokracia 138

1 4. Martin Gazdík, Ing. SMER – sociálna demokracia 134

1 5. Stanislav Beňo Nezávislý kandidát 113

2 1. Tibor Jerga Nezávislý kandidát 160

2 2. Adrián Mako Kresťanská únia 103

2 3. Roman Anderko OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), Zmena 

92
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OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

zdola

2 4. Zoltán Tóth Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska

91

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
počtu získaných hlasov:

Číslo
voleb.

obvodu

Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo

nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

1 1. Edita Grančáková SMER – sociálna demokracia 93

1 2. Milan Šofranko SMER – sociálna demokracia 84

1 3. Maroš Bober HLAS – sociálna demokracia 79

1 4. Martin Gunár SMER – sociálna demokracia 76

1 5. Stanislav Gunár HLAS – sociálna demokracia 71

1 6. Milena Kolesárová, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 67

1 7. Martin Gallík, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 62

1 8. Lucia Oroszová OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), Zmena 
zdola

62

1 9. Milan Gunár Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska

39

1 10. Ondrej Gunár Kresťanská únia 25

2 1. Ondrej Kašai HLAS – sociálna demokracia 66

2 2. Nataša Maková Kresťanskodemokratické hnutie 48

2 3. Lucia Tökölyová SMER – sociálna demokracia 41

2 4. Zdeněk Anderko OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), Zmena 
zdola

40

2 5. Monika Maková OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), Zmena 
zdola

39

2 6. Simona Karičková SMER – sociálna demokracia 22

V Nižnej Slanej dňa 18. 11. 2022.
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OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

Júlia Viergová
predsedníčka miestnej volebnej komisie
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Tibor Jerga, Hutnícka 1003/6, 049 23 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa

VEC:
Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná

Ja,  dolu  podpísaný Tibor  Jerga,  sa  vzdávam poslaneckého  mandátu  poslanca  obce
Nižná Slaná, ktorý som získal vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022,
v ktorých som bol zvolený v obvode č. 02: Nižnoslanská Baňa.

Dôvodom  vzdania  sa  mandátu  je  moje  zvolenie  na  starostu  obce,  čo  je  funkcia
nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.

V Nižnej Slanej dňa 16. 11. 2022.

Tibor Jerga

 

Obecné zastupiteľstvo

Obec Nižná Slaná

Námestie SNP 54/5

049 23 Nižná Slaná
 



OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

SĽUB
poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná

podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri

výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Meno, priezvisko, akademický titul Podpis

Ján Junger

Beata Jungerová

Branislav Grančák

Martin Gazdík, Ing.

Stanislav Beňo

Adrián Mako

Roman Anderko

Zoltán Tóth

Ondrej Kašai

V Nižnej Slanej

Dátum: 29. 11 2022.



OBEC N IŽNÁ SLANÁ
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

SĽUB
starostu obce Nižná Slaná

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, 

že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

budem pri výkone svojej funkcie starostu

 uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Meno, priezvisko, akademický titul Podpis

Tibor Jerga

V Nižnej Slanej

Dátum: 29. 11 2022.


