č. 1
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej
konaného dňa 10.12.2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Ing. Milan Belej, Ing. Jozef Illa

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

Ján Krajčík

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a zloženie sľubu
starostu
5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvoleným poslancom
6.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
7.
Vystúpenie starostky
8.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
9.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
10.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
11. Poverenie zastupovaním starostu
12. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
13. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
14. Určenie platu starostu
15. Rozpočtové opatrenia za rok 2018
16. Príkaz na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018
17. Rôzne
18. Záver

JEDNANIE:
1. Zasadnutie ustanovujúceho OZ otvorila starostka obce Ing. Anna Sýkorová.
2. Za zapisovateľku zápisnice bola schválená Alica Masárová. Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Milan Belej, Ing. Jozef Illa.

3.

Správu o výsledkoch volieb na funkciu starostu obce a poslancov OZ predložil predseda
miestnej volebnej komisie Ing. Jozef Páleník.

4.

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Jozef Páleník odovzdal osvedčenie o zvolení
starostke obce a následne p. starostka zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdila
svojim podpisom.

5. Starostka obce Ing. Anna Sýkorová odovzdala osvedčenia o zvolení poslancom OZ.
6. V zastúpení novozvolených poslancov prečítal sľub najstarší člen OZ Ing. Štefan Baco.
Poslanci potvrdili svojim podpisom zloženie sľubu.
7. Príhovor novozvolenej starostky Ing. Anny Sýkorovej.
8. Starostka obce oboznámila prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.
9. Zvolená starostka predložila návrh na voľbu komisií.
Komisie OZ:
Za predsedov jednotlivých komisií boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci:
komisia:
- komisia finančná
Ing. Štefan Baco
(komisia pre financie, rozpočet a správu majetku)
- komisia výstavby
(komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
a životné prostredie)

Ing. Jozef Illa

- komisia kultúry, školstva, športu
(komisia kultúry, školstva, mládeže, športu
a propagácie)

Bc. Marek Ševčík

- komisia sociálna
(komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb)

Michal Čačko

- komisia ochrany verejného poriadku

Ing. Roman Čiernik

- ochrany verejného záujmu
(komisia pre prešetrovanie sťažností voči starostovi,
hlavnému kontrolórovi a poslancom)

Ing. Zuzana Murínová

- mandátová

Ing. Illa Jozef

Za členov jednotlivých komisií boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci a občania:
- komisia finančná
/komisia pre financie, rozpočet a správu majetku/

Ing. Roman Čiernik
Mgr. Mária Laššová

- komisia výstavby
/komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
a životné prostredie/

Ing. Milan Belej
Ing. Štefan Baco

- komisia sociálna
/komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb

Erika Láslopová
Ing. Jozef Páleník
Ing. Mária Mokráňová

- ochrany verejného poriadku

Roman Guričan
Dalibor Jakal
Alica Masárová

- komisia kultúry, školstva, športu
/mládeže, školstva, kultúry, športu a propagácie:

Ing. Zuzana Murínová
Ján Krajčík
Dalibor Jakal
Ing. Roman Čiernik
Agnesa Kováčová
Dana Majdiaková
Janette Strhárska
Mária Hiklová

- mandátová:

Alica Masárová

10. Bola zriadená komisia podľa čl. 7, ods. 5 zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- ochrany verejného záujmu
Ing. Zuzana Murínová - KDH
(komisia pre prešetrovanie sťažností voči staJán Krajčík
- SMER
rostovi, hlavnému kontrolórovi, poslancom)
Michal Čačko
- NEKA
11. Do funkcie zástupcu starostu obce bol navrhnutý a jednohlasne zvolený Ing. Štefan
Baco.
12. Pani starostka poverila poslanca Ing. Jozefa Illu, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
13. Za sobášiacich boli navrhnutí a schválení:
Ing. Anna Sýkorová
- starostka obce
Ing. Štefan Baco
- poslanec
Bc. Marek Ševčík
- poslanec
14. Určenie platu starostu - na základe § 11, ods. 4, písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4,
ods. 2, 2. veta zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bolo navrhnuté zvýšenie minimálneho platu starostky Ing. Anny Sýkorovej o 12 % .
15. Ekonómka obce predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. 27 – 30/2018 prijaté starostkou obce v období od 12.11.2018 do 4.12.2018 v predloženom znení, t. j.:
-

RO č. 27 - ŠR/2018 - bežné príjmy obce sa zvyšujú o sumu 16 495,- € a bežné
príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ sa znižujú o sumu

1 000,- € a bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
sa zvyšujú o sumu 15 495,- €, ide o časové a účelové použitie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 13 zák. č. 583/2004
Z.z.
-

RO č. 28 - ST/2018 - bežné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ sa zvyšujú
o sumu 1 810,- €, bežné výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ
s MŠ sa zvyšujú o sumu 490,- € a bežné výdavky obce sa
zvyšujú o sumu 1320,- €, ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14, ods. 2,
písm. b/ zák.č. 583/2004 Z.z.

-

RO č. 29 - ST/2018 - bežné príjmy obce sa zvyšujú o sumu 3 060,- € a bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu 3 060,- €, ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14,
ods. 2, písm. b/ zák.č. 583/2004 Z.z.
- bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu 66 500,- € a kapitálové výdavky obce sa znižujú o sumu 66 500,- € ide o presun
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14, ods. 2, písm. a/
zák.č. 583/2004 Z.z.

- RO č. 30 - ST/2018 -

bežné výdavky obce sa zvyšujú o sumu 3 800,- € a kapitálové
výdavky obce sa znižujú o sumu 3 800,- € ide o presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14, ods. 2, písm. a/ zák.
č. 583/2004 Z.z.
Rozpočtové opatrenia sú prílohou zápisnice.

16.

Príkaz na vykonanie Inventarizácie majetku – starostka obce nariadila vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018, v zmysle
ustanovení § 29, 30 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Príkaz štatutárneho zástupcu obce je prílohou zápisnice.
Členovia inventarizačnej komisie Ing. Jozef Illa, Ing. Milan Belej, Ing. Marta Páleníková. Poslanci OZ schválili zloženie komisie pre vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

17. Rôzne:
-

bola prerokovaná žiadosť Ing. Milana Beleja o odpustenie nájmu za prenájom KD na
Silvestrovské posedenie pre občanov našej obce

-

bola prerokovaná žiadosť volejbalového klubu o finančný príspevok na činnosť vo
výške 300,- € na rok 2019

-

bola prerokovaná žiadosť hokejového družstva o finančný príspevok na činnosť vo
výške 300,- € na rok 2019

-

starostka informovala poslancov, že pán Peter Podstavek sa vzdal funkcie člena Rady
školy pri ZŠ s MŠ Svinná. Na jeho miesto bol navrhnutý Ing. Roman Čiernik.

-

bolo schválené reprezentačné pre starostku obce vo výške 1 000,- € ročne počnúc
rokom 2019, ktoré sa bude vyplácať koncom kalendárneho roka

17. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, ktorá poďakovala prítomným poslancom za účasť a za spoluprácu.

..............................................
starostka obce

...............................................
zástupca starostky

overovatelia :

..............................................
1. overovateľ

............................................
2. overovateľ

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Svinná, konaného dňa
10.12.2018 na Obecnom úrade vo Svinnej.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
A) b e r i e n a

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Svinná Ing. Anna Sýkorová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štefan Baco Ing.
Milan Belej Ing.
Michal Čačko
Roman Čiernik Ing.
Jozef Illa Ing.
Dalibor Jakal
Ján Krajčík
Zuzana Murínová Ing.
Marek Ševčík Bc.

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej podľa § 14 Zákona o obecnom zriadení
A)

zriaďuje
komisie a to :
finančnú - komisia pre financie, rozpočet a správu majetku
výstavby - komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie
kultúry, školstva a športu - komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a propagácie
sociálnu - komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb
ochrany verejného poriadku
mandátovú

B) v o l í
a) predsedu finančnej komisie:
/komisia pre financie, rozpočet a správu majetku/
b) členov komisie: a/ poslanca:
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce:

Ing. Štefan Baco

a) predsedu komisie výstavby:
/komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a
životné prostredie/
b) členov komisie - poslancov:

Ing. Jozefa Illu

a) predsedu komisie kultúry, školstva, športu:
/komisia kultúry, školstva , mládeže, športu
a propagácie/
b) členov komisie: a/ poslancov:

b/ odborníkov z radov obyvateľov obce:

Ing. Romana Čiernika
Mgr. Máriu Laššovú

Ing. Milana Beleja
Ing. Štefana Bacu
Bc. Mareka Ševčíka
Jána Krajčíka
Ing. Zuzanu Murínovú
Ing. Romana Čiernika
Dalibor Jakal
Agnesu Kováčovú
Danu Majdiakovú
Janette Strhársku
Máriu Hiklovú

a) predsedu komisie sociálnej:
/komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb/
b) členov komisie - odborníkov z radov obyvateľov obce:

Michala Čačku

a) predsedu komisie ochrany verejného poriadku:
b) členov komisie: a/ poslancov:
b/ odborníkov z radov obyvateľov obce:

Ing. Romana Čiernika
Dalibora Jakala
Romana Guričana
Alicu Masárovú

a) predsedu komisie mandátovej:
b) členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce:

Ing. Jozef Illa
Alicu Masárovú

Eriku Láslopovú
Ing. Máriu Mokráňovú
Ing. Jozefa Páleníka

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej.
A/ z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(komisia pre prešetrovanie sťažností voči starostovi, hlavnému kontrolórovi a poslancom)
B/ v o l í
Ing. Zuzanu Murínovú - KDH
Jána Krajčíka
- SMER SD
Michala Čačku
- NEKA

a) predsedu komisie:
b) členov komisie:

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
poveruje
1.

poslanca Ing. Jozefa Illu zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2.

poslanca Ing. Štefana Bacu na zastupovanie starostky obce Svinná vo volebnom období
2018 – 2022. Poverenie na zastupovanie starostky tvorí súčasť tejto zápisnice

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
s ch v a ľ u j e
1. program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. zapisovateľku zápisnice Alicu Masárovú a overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Illu a Ing.
Milana Beleja
3. v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine poverenie sobášiacich poslancov pre toto
volebné obdobie:
Ing. Anna Sýkorová
Ing. Štefan Baco
Bc. Marek Ševčík

- starostka obce
- poslanec
- poslanec

4. na základe § 11, ods. 4, písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4, ods. 2, 2. veta zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostky Ing. Anny
Sýkorovej o 12 %
5. reprezentačné pre starostku obce vo výške 1 000,- € na rok.
6. žiadosť Ing. Milana Beleja o odpustenie poplatku za prenájom KD na Silvestrovské
posedenie pre občanov našej obce
7. poskytnutie finančného príspevku pre volejbalový klub vo výške 300,- € na činnosť na
rok 2019
8. poskytnutie finančného príspevku pre hokejové družstvo vo výške 300,- € na činnosť na
rok 2019
9. delegovanie nového člena do Rady školy - Ing. Romana Čiernika

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
berie na
1.

vedomie:

príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2018. Zloženie inventarizačnej komisie Ing. Jozef
Illa, Ing. Milan Belej, Ing. Marta Páleníková. Príkaz štatutárneho zástupcu obce je
prílohou zápisnice

2. rozpočtové opatrenia č. 27 – 30/2018 na zmenu rozpočtu obce za rok 2018, ktoré sú
prílohou zápisnice

..............................................
starostka obce

...............................................
zástupca starostky

overovatelia :

..............................................
1. overovateľ

............................................
2. overovateľ

