Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej
konaného dňa 3.12.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia :

Ing. Milan Belej, Ing. Jozef Illa

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní :

--

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu OZ
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ
Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi
a zloženie sľubu
Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného OZ
a zloženie sľubu
Vystúpenie starostu obce
Voľba zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
Zriadenie komisií obce, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov
Schválenie sobášiacich
Schválenie rozpočtu obce na r. 2015, 2016, 2017
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení na území obce Svinná
Rôzne
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. Starostka obce oboznámila prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.
4. Správu o výsledkoch volieb na funkciu starostu obce a poslancov OZ predložil predseda
miestnej volebnej komisie Ing. Jozef Páleník. Zároveň odovzdal osvedčenie o zvolení

starostke obce a následne p. starostka odovzdala osvedčenia o zvolení poslancom OZ.
5. Starostka obce Ing. Anna Sýkorová zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdila
svojim podpisom.
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. Do funkcie zástupcu starostu obce bol navrhnutý a jednohlasne zvolený Ing. Štefan
Baco.
9. Pani starostka poverila poslanca Ing. Miroslava Valacha, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť OZ.
10. Zvolená starostka predložila návrh na voľbu komisií.
Komisie OZ:
Za predsedov jednotlivých komisií boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci:
komisia:
- finančná
Ing. Štefan Baco
- výstavby
Ing. Milan Belej
- sociálna
Ing. Miroslav Valach
- ochrany verejného poriadku
Ing. Peter Podstavek
- ochrany verejného záujmu
Ing. Miroslav Valach
- mládeže, školstva, kultúry a športu
- na prešetrovanie sťažností voči starostovi a voči poslancom
Za členov jednotlivých komisií boli navrhnutí a schválení nasledovní poslanci a občania:
- finančná

- výstavby

- sociálna

- ochrany verejného poriadku

Ing. Miroslav Valach
Bc. Mária Laššová
za: 7

zdržali sa: 2

Ing. Jozef Illa
Ing. Štefan Baco
za: 7

zdržali sa: 2

Erika Láslopová
Ing. Mária Mokráňová
Ing. Jozef Páleník
za: 7

zdržali sa: 2

Roman Guričan
JUDr. Dušan Malina
Alica Masárová
za: 8

zdržal sa: 1

- ochrany verejného záujmu

Ing. Miroslav Valach
Ing. Zuzana Murínová
Ján Krajčík
za: 8

zdržal sa: 1

- na prešetrovanie sťažností voči starostovi a voči poslancom
- mládeže, školstva, kultúry a športu
Na základe pripomienky p. poslanca Ing. Ondráša bude návrh členov komisie rozšírený.
O zložení komisie sa bude rokovať na budúcom OZ
11. Za sobášiacich boli navrhnutí a schválení:
Ing. Anna Sýkorová
- starostka obce
Ing. Miroslav Valach
- poslanec
Ing. Jozef Illa
- poslanec
12. Ekonómka predložila na schválenie Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 –
2017, ktorý bol predložený na pripomienkovanie na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Neboli vznesené žiadne písomné pripomienky. Rozpočet je prílohou tejto zápisnice.
13. Ekonómka požiadala o schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 obecným zastupiteľstvom z dôvodu naplnenia príjmovej rozpočtovej položky – výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve. Obec očakáva v mesiaci december podiel dane vo výške
cca 30 000,- €.
14. Ing. Mokráňová predložila na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K návrhu VZN neboli podané
žiadne pripomienky.
15. Starostka obce predložila na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení na území obce Svinná. Návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli obce 2 týždne pred zasadnutím. Návrh nebol pripomienkovaný.
16. Rôzne:
-

bola prerokovaná žiadosť TJ Štart Svinná o odpustenie nájmu za platenie sály KD.
za: 8
zdržal sa: 1

-

bola prerokovaná žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu o doplnenie Dodatku č. 1
k nájomnej zmluve /parkovisko priehrada/ medzi obcou Svinná a SRZ Trenčín.
Predmetná žiadosť je záležitosťou SRZ.

-

starostka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole RVPS Trenčín o chove
psov p. Dendisovej Klobušickej

-

bola prerokovaná žiadosť Dominiky Ševčivovej, žiačky Hotelovej akadémie v Trenčíne o finančný príspevok na praktickú maturitu.

-

bolo prerokované odstúpenie Ing. Anny Sýkorovej z funkcie riaditeľky CSS Svinná
n.o., k 31.12.2014, z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie s funkciou starostky obce.

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,
ktoré sa konalo dňa 3.12.2014
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Svinnej
A.

berie na

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B.

konštatuje, že
1.

novozvolená starostka obce Ing. Anna Sýkorová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Štefan Baco
Ing. Milan Belej
Vladimír Brožek
Ing. Jozef Illa
Ján Krajčík
Ing. Zuzana Murínová
Ing. Radoslav Ondráš
Ing. Peter Podstavek
Ing. Miroslav Valach

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Svinnej
poveruje
poslanca Ing. Miroslava Valacha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
A.

zriaďuje
komisie, a to :

B.

finančnú
výstavby
sociálnu
ochrany verejného poriadku
mládeže, školstva, kultúry a športu
ochrany verejného záujmu
na prešetrovanie sťažností voči starostovi a voči poslancom

volí
Komisie a to:
finančná:
a) predseda komisie:
b) členov komisie: a) poslanca:
b) odborníkov z radov obyvateľov obce
výstavby:
a) predseda komisie:
b) členov komisie - poslancov
ochrany verejného poriadku
a) predseda komisie:
b) členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce

sociálna
a) predseda komisie:
b) členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce

ochrany verejného záujmu
a) predseda komisie
b) poslanci

C.

neschvaľuje
Komisiu mládeže, školstva, kultúry a športu

Ing. Štefan Baco
Ing. Miroslav Valach
Bc. Mária Laššová

Ing. Milan Belej
Ing. Jozef Illa
Ing. Štefan Baco

Ing. Peter Podstavek
Roman Guričan
JUDr. Dušan Malina
Alica Masárová

Ing. Miroslav Valach
Erika Láslopová
Ing. Mária Mokráňová
Ing. Jozef Páleník

Ing. Miroslav Valach
Ing. Zuzana Murínová
Ján Krajčík

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo vo Svinnej
A.

volí
zástupcu starostu Ing. Štefana Bacu
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Svinnej
A. s c h v a ľ u j e
1. program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. zapisovateľku zápisnice Alicu Masárovú a overovateľov zápisnice Ing. Radoslava
Ondráša a Ing. Jozefa Illu.
3. sobášiacich:

Ing. Anna Sýkorová
Ing. Miroslav Valach
Ing. Jozef Illa

- starostka obce
- poslanec
- poslanec

4. a) rozpočet obce na rok 2015 bez programovej štruktúry
b) OZ berie na vedomie rozpočty obce na roky 2016 a 2017.
5.

Uznesenie. OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu - bežné príjmy obce a bežné výdavky
obce sa zvyšujú o 30 000,- €

6.

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady tak, ako bolo predložené a tvorí súčasť tejto zápisnice.

7.

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení na území obce Svinná a tvorí súčasť tejto zápisnice.

8.

bola prerokovaná žiadosť TJ Štart Svinná o odpustenie nájmu za platenie sály KD.

B. b e r i e n a

vedomie

1.

žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, obvod č. 6 vo Svinnej o doplnenie Dodatku
č. l k nájomnej zmluve /parkovisko priehrada/ medzi Obcou Svinná a SRZ Trenčín

2.

informáciu o vykonanej kontrole RVPS Trenčín o chove psovu pani Dendisovej
Klobušickej

3.

žiadosť Dominiky Ševčivovej, žiačky Hotelovej akadémie v Trenčíne o finančný
príspevok na praktickú maturitu

4.

bolo prerokované odstúpenie Ing. Anny Sýkorovej z funkcie riaditeľky CSS Svinná
n.o., k 31.12.2014, z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie s funkciou starostky obce.

