
Zápisnica  

zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Orávka  

konaného dňa 07.12. 2014.    

________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Ing. Ján Lichanec, starosta obce 

                           Poslanci :O. Kubelka, , I. Lach, L. Lichancová, V. Sekerášová , 

M. Sekeráš                        

                          Predseda MVK : p. E. Slováková        

Verejnosť:         ...občania obce Orávka...............................         

 

PROGRAM  

1. Slávnostné otvorenie 

2. Prečítanie výsledku komunálnych volieb 2014 predsedníčkou 

volebnej komisie. 

3. Zloženie sľubu starostu obce 

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Záver 

 

1. Slávnostné otvorenie 

  Po odznení štátnej hymny starosta privítal  prítomných  hostí slávnostného 

zasadnutia OZ, ako aj predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Eriku 

Slovákovú . Po privítaní predniesol program, a odovzdal slovo predsedníčke 

miestnej volebnej komisie p. Erike Slovákovej, ktorá informovala o výsledku 

volieb. 

 

2. Prečítanie výsledku komunálnych volieb 2014 predsedníčkou 

volebnej komisie. 

   Následne slova  ujala  predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Erika 

Slováková. Občanom prečítal zápisnicu z komunálnych volieb 2014.Vo volbách 

z celkového počtu voličov 130 sa zúčastnilo  56 voličov čo tvorí 35%. Počet 

platných hlasov  na starostu a poslancov bolo 54. Výsledok  je  nasledovný: 

  



 Za starostu bol zvolený 

                                p. Ing. Ján Lichanec s počtom hlasov 51. 

 Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolený p.  

  p. Ondrej Kubelka     SMER -  SD   s počtom hlasov:  45 

 p. Igor Lach                 SMER – SD   s počtom hlasov:  44 

 p. Lýdia Lichancová   SDS                s počtom hlasov:  42 

 p. Viera Sekerášová    SDS                s počtom hlasov : 41 

 p. Miroslav Sekeráš    SDS                s počtom hlasov:  38 

 

 

3. Zloženie sľubu starostu. 

  Na základe zverejnených výsledkov vyzvala predsedníčka MVK  

novozvoleného starostu p. Ing. Jána Lichanca na zloženie sľubu. Starosta 

prečítal sľub  súhlas potvrdil podpisom a prevzal menovací dekrét od 

predsedníčky miestnej  volebnej komisie na volebné obdobie 2014-2018. 

4. Zloženie sľubu poslancov. 

   Po zložení sľubu starostu  zložili sľub novozvolený poslanci Obecného 

zastupiteľstva v Orávke na volebné obdobie 2014 -2018. Poslanci po sľube 

a prevzatí menovacích dekrétov , sľub spečatili svojim podpisom. 

5. Záver 

  Po zložení sľubov, starosta sa poďakoval ako predsedníčke tak aj celej  

miestnej volebnej komisii, za  svedomité plnenie  svojej úlohy.  Potom sa  

poďakoval  občanom a prisľúbilim,  že sa bude  naďalej svedomite starať o celú 

dedinu a občanov v rámci svojich možností. Poďakoval sa im,  že prišli na 

slávnostné zasadnutie OZ. Potom slávnostné zasadnutie OZ ukončil a ppozval  

hostí na nasledovný kultúrny program a to na divadelné predstavenie DS 

z Tisovca s divadelnou hrou od J. Holuba s názvom Pohreb. 

 

 

Zapísala: L. Lichancová    

 



 


