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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo: 

9/6/2022  poveruje 

poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Martina Gazdíka zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
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Dôvodová správa 
 
V zmysle § 12 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže 

zastupiteľstvo zvolávať a viesť aj poslanec poverený zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípade, že tak neučiní starosta obce alebo zástupca starostu obce. 
Starosta obce Nižná Slaná navrhuje poveriť touto úlohou poslanca 

 
Ing. Martina Gazdíka. 

 
Rozsah poverenia je daný uznesením a tiež vyššie uvedenými bodmi zákona, citujeme: 
 

„(2) 

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 
prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto 
zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné 

zastupiteľstvo. 

(3) 

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 
druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný 
deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie 
obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak 
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný 
alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný 

poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

(5) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku 
zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. 

Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať 
hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o 
jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré 
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo 
odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom. 



OBE C N I Ž NÁ SL A NÁ  
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná 

 
 

strana 2 

 

(6) 

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s 
prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak 

starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie 
je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 


