
UzNEsENlA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiterstva obce svinica, konaného dňa 15.11.2022 na
obecnom úrade vo svinici

Uznesenie č. 1

obecné zastupiteťstvo Vo svinici

A) berie na vedomie

1. výsledky vořby starostu a Volieb obecného zastupitel'stva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,

B) konštatuje, že

1. novozvo|ený starosta obce lng. lubomír Šimko zložil zákonom predpísaný sťub starostu obce,
2. zvolení pos|anci obecného zastupiteístva:

. Marta Bugošová

. RNDr. Júlia či8ášová

. lng. František Hrubovčák
o Marek Molnár
. lng. veronika pethó szóke
o slavomír Štovčik
. štefan žolna

z|ožili zákonom predpísaný srub poslanca obecného zastupiteťstva.

Uznesenie č.2

Obecné zastupitel'stvo vo Svinici

1. komisiu podťa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. gS7l2OO4 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

určuje

náplň práce komisie, a to :

. prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357 /2OO4 Z. z. o ochrane
záujmu pri výkone funkciíverejných funkcionárov od starostu obce

. sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spósobom
ustanoveným V článku 7, ods. 1Zákona NR sR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám,

r predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
o skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.



. Udel'uje výnimky podl'a článku 8, ods.4 Ústavného zákona č.357 /2OO4 Z. z. o ochrane záujmu
pri Výkone funkcie starostu obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo závázkov
uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č.357/2OO4Z. z. o ochrane záujmu pri

rni,kone f unkcií verejných f unkcionárov.
A} volí
a) predsedu komisie Marta Bugošová
b) členov komisie:

a. poslancov Marek Molnár a Veronika Pethó Szóke
b. z radov obwaterov obce Petra Ballu

2. Finančnú a sociálnu komisiu

D)určuje

náplň práce komisie, a to :

. pomoc pri príprave návrhu rozpočtu podl'a rozpočtovej skladby,

. kontrola plnenia rozpočtu podl'a rozpočtovej sk|adby,

. vypracovanie návrhu finančného krytia podu.jatí na základe projektov predložených oz,
o preverovanie možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity,
o zhodnocovaniefinančnej návratnosti jednotlivých projektov,
. vyjadrenie stanoviska k zámerom obce z finančného hl'adiska pred prejednaním v
. 07,
o príprava návrhu zmien v rozpočte obce,
B) volí
c} predsedu komisie: RNDr. Júlia ČiBášoVá, PhD.,

d) členov komisie:
o pos|ancov lng. František Hrubovčák
r z radov obyvatelbv obce: Darina Ňu|asyová
o z obecného úradu: jarmila Jakabová

3,Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

určuje

náplň práce komisie, a to :

o predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
o spolupósobí pri riešenísusedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
r podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
. podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v u|iciach, verejných

priestranstvách obce a Verejne prístupných miestach

volí
e) predsedu komisie: lng. Veronika Pethó Szóke
f) členov komisie:

a. poslancov: Štefan Žolna, Marek Molnár, Slavomír Štovčík
b. z radov obyvatelbv obce: Rudolf Revák



4 Komisia kultúrno_športovo-školská

určuje

náplň práce, a to:

. pomocpriorganizovaníkultúrno-spoločenských podujatí

. Pomoc pri or8anizovaní športo\Aich podujatí

. príprava ročného harmono8ramu podujatí

. preverovanie možností financovania z prostriedkov Eú

Volí

g} Predseda komisie: Slavomír Štovčík
h) Členov komisie:

- poslancov: RNDr. Júlia ČigášoVá, PhD.
- z radov obyvateíov: Alena Babčanská
- za Zš: PaedDr, Peter Ferko

Uznesenie č.3

obecné zastupiterstvo Vo svinici

Poveruje
p. Martu BugoŠovú zastupovaním starostu obce počas dlhodobej neprítomnosti starostu, alebo
zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiterstva V prípadoch podía § 72 ods. 2 prvá Veta, ods. 3 tretia
Veta, ods. 5 piata Veta a ods. 6 tretia Veta zákona sNR č. 359/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Zároveň starosta obce určuje za zástupcu starostu obce p. Martu Bugošovú

Uznesenie č. 4

obecné zastupiterstvo Vo svinici

Určuje

Plat starostu obce v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm. i) zákona sNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasíedovne:

Priemerná mzda v NH x koeficient 2,20 zvrýšený o 30% s účinnosťou od L6.17.ZO22.

Uznesenié č. 5

obecné zastupiteťstvo Vo svinici

Volí členov rady Materskej a Základnej školy z radov poslancov nasledovne:

Rada Základnej školy:

- Marek Mo|nár



- Marta Bugošová

Rada Materskej školy:

- lng. Veronika Pethó szóke

- štefan žolna


