
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ vo Svinici, konaného dňa

Pro8ram:

1. otvorenie
2, Určenie zapisovate|'a a overovate[ov zápisnice

3. oznámenie v,i sledkov Volieb
4. Z!oženie sl'ubu - starosta, poslanci

5. Vystúpenie starostu obce
6. Schvá lenie programu

7. PoVerenie poslanca oZ oprávneného zvolávať a viesť oZ
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, volba ich predsedov a členov
9, Určenie platu starostu obce
10. Diskusia
11.Záueí

starosta obce lng. [ubomír Šimko privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí oZ. Navrhol za

zapisovatelku p. Darinu Ňulasyovú a za overovaterov žápisnice p. lng. Františka Hrubovčáka a p.

RNDr. Júliu Čigášovú PhD.

V d'alšom bode predsedníčka MVK p. Darina Ňulasyová oboznámila prítomných s výsledkami volieb
do o5o.

Za poslancov boIi zvolení:

1. RNDr. Júlia Čigášová, PHd.

2. Marek Molnár
3. Marta Bugošová

4. lng. Veronika Pethó Szóke

5. lng. František Hrubovčák
6, Slavomír Štovčík
7. Štefan Žolna

Za starostu obce bol zvolený:

1. lng. [ubomír Šimko

234 hlasov
196 hIasoV

171 hlasov
165 hlasov
138 hlasov
137 hlasov
132 hIasov

357 hlasov

starosta obce ln8. lubomír Šimko v ďalšom bode prečítal sl'ub starostu obce, čo powrdil aj svojim
podpisom. Síub tvorí prílohu zápisnice.

Starosta obce přečítal znenie sl'ubu poslancov obce. Novozvolení poslanci podpísali sl'ub. Síub tvorí
prílohu zápisnice. Záíoveň predsedníčka komisie odovzdala starostovi a novozvoleným poslancom

osvedčenie o zvolení.

V ďalšom bode starosta obce predniesol príhovor. Poďakoval všetkým za podporu a ústretovosť Vo

vol'bách a stručne predniesol plány na nasledujúce volebné obdobie.

Po príhovore starostu obce poslanci schválili pro8ram ustanovujúceho zastupite[stva.

V d'a|šom bode starosta obce poveril p. Martu Bugošovú zvolávaním a vedením zasadnutíobecného
zastupiteťstva V prípadoch podra § 12 ods.2 prvá veta, ods,3 tretia Veta, ods. 5 piata Veta a ods. 6

tretia Veta zákona sNR č. 369/t990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

t5.t1.2022v kultúrnom dome vo Svinici



V d'alšom bode pristúpil starosta obce k zriadeniu komisií nasledovne:

starosta obce navrhol zriadiť komisie:

1. komisiu podl'a č|.7 ods.5 ústavného zákona č,357l2OO4 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri v,ýkone fúnkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

z. Finančnú a sociálnu komisiu
3. Komisia na ochranu vere|ného poriadku a životného prostredia
4. Komisia kultúrno-športovo-školská

určenie platu starostu obce:

oz Vo svjnici prerokovalo návrh platu starostu obce a určilo plat V súlade s ustanovením § 11 ods. 4
PÍsm, i) zákona SNR č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne:

Priemerná mzda v NH x koeficient 2,20 zvýšený o 30% s účinnosťou od 1,6.1,1,,2022.

určenie zástupcov z radov ooslancov do radv zš a Mš

starosta obce navrhol členov rady MŠ a zŠ z radov pos|ancov a to:

Rada Základnej školy:
- Marek Molnár
- Marta Bugošová

Rada Materskej školy:
- lng. Veronika Pethó szóke
- štefan žolna

lng. liubomír Šimko
starosta obce

ove rova te l ia :

lng. František Hrubovčák

RNDr. Júlia Čigášová

zapísa l:

Da rina Ňulasyová


