
Zápisnica
z      ustanovujúceho zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva v      Sudinciach  

konaného dňa  1.12.2018  o     10.  00   hod.  

      Ustanovujúce   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sudinciach o 10.00 hod. otvorila a viedla
starostka obce Daniela Šinková. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Na zasadnutí  OZ bolo prítomných: 13

Starostka obce:   Daniela Šinková 

5 poslancov OZ:  
 Pavel Šinko – poslanec OZ, Ján Markovič – poslanec OZ, Milan Rusnák – poslanec OZ.          

Novozvolení poslanci OZ:
Ján CHovanec ,Marcel Kuzma

Iní prítomní:   Pavel Šinko predseda miestnej volebnej komisie,  Mariana Gombalová – pracovníčka
obecného úradu, občania obce :Emília Markovičová , Mária Chovancová, Oľga Poliaková, Ľubica
Pušková

P r o     g r a     m    z     a     s     a     d n u     t i     a   
Slávnostná časť

1. Štátna hymna
2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia.
3. Určenie zapisovateľa schválenie overovateľov zápisnice.
4. Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  obce  a volieb  do  obecného  zastupiteľstva

a odovzdávanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvolenému
zastupiteľstvu od predsedu volebnej komisie.

5. Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce  ,prevzatie  insígnií  a prevzatie  vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom os predsedu MVK.

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva do rúk starostu obce.
7. Vystúpenie starostu obce.
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Pracovná časť
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
9. Zriadenie obecnej rady.
10. Schválenie komisie verejného záujmu podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z

(poriadková, finančná ,kultúrna)
11. Poverenie  poslanca  zastupiteľstva,  ktorý  bude  poverený  zvolávať  a viesť  zasadnutia

zastupiteľstva v súlade zo znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
12. Vymenovanie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu.
13. Určenie platu starostu
14. Diskusia
15. Záver.

Slávnostná časť
Bod č. 1 . Na začiatku zastupiteľstva bola pustená štátna hymna

Bod č.2 . Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce  zasadnutie  obecného zastupiteľstva  obce  Sudince  dňa 1.12.2018 o 10.00
hod. otvorila a viedla starostka obce Sudince Daniela Šinková. Privítala  poslancov OZ
obce Sudince  a všetkých prítomných. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov OZ, zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

Bod č.3 . Určenie zapisovateľa ,schválenie overovateľov zápisnice
              
               Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia OZ bola určená p. Marianna Gombalová.

Overovatelia zápisnice :Ján CHovanec ,Marcel Kuzma.
Bod č.4.

  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce  a     volieb do obecného zastupiteľstva  
a     odovzdanie  osvedčení  o     zvolení  novozvolenému  starostovi  a     poslancom  
novozvoleného  zastupiteľstva od predsedu volebnej komisie.

Starostka obce v vyzvala predsedu miestnej volebnej komisiu Pavla Šinka, aby oznámil
výsledky volieb do orgánov  samosprávy obcí v roku 2018. Predseda miestnej volebnej
komisie  Pavel  Šinko  oboznámil   všetkých prítomných  s  výsledkami  volieb,  ktoré  sa
konali  10.11.2018 do orgánov samosprávy obcí  v  roku 2018.  Prečítal  novozvolených
poslancov  do  Obecného  zastupiteľstva  obce  Sudince  podľa  získaných  hlasov.
Konštatoval,  že  za  starostku  obce  bola  zvolená   Daniela  Šinková  –kandidátka  strany
SMER –sociálna demokracia, ktorá získala  podporu občanov obce .

Bod č.5.
          Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insígnií  a     prevzatie  
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom od predsedu MVK.

Predseda miestnej volebnej komisie Pavel Šinko  vyzval novozvolenú starostku obce 
o zloženie sľubu, ktorý znie: 

,,Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Novozvolená starostka obce svoj sľub vykonala a svojim podpisom potvrdila zloženie
sľubu na osobitnom liste .
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Po vykonaní sľubu predseda miestnej volebnej komisie Pavel Šinko, slávnostne odovzdal
novozvolenej starostke obce insígnie a osvedčenie o zvolení za starostu obce vo voľbách
do  orgánov   samosprávy  obcí  v roku  2018.  Novozvolená  starostka  obce  sa   po
slávnostnom  vykonaní  sľubu   ujala  vedenia  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného
zastupiteľstva.

Bod.č.6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného  zastupiteľstva do rúk starostu obce.

Novozvolená starostka  Daniela Šinková prečítala  sľub poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva, ktorý znie:

,,Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,
ochraňovať záujmy obce,  dodržiavať  Ústavu Slovenskej  republiky,  ústavné zákony,
zákony  a ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  a pri  výkone  svojej  funkcie
poslanca  obecného  zastupiteľstva  ich  budem  uplatňovať  podľa  svojho  najlepšieho
vedomia a svedomia“.

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva svoj sľub  jednotlivo vykonali a svojim
podpisom  potvrdili  zloženie  sľubu  na  osobitnom  liste.  Novozvolená  starostka  obce
odovzdala novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení  za
poslanca do Obecného zastupiteľstva obce Sudince vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018.

Bod č.7.
Vystúpenie  starostu obce Sudince.
Novozvolená  starostka  obce  Daniela  Šinková  vystúpila  a poďakovala  sa  všetkým
prítomným  i všetkým občanom obce, ktorí ju svojimi hlasmi podporili vo voľbách za
starostku  obce  vo  voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v roku  2018.  Starostka  vo
svojom  vystúpení  poukázala  na  nové  plánovacie  obdobie   2018-2022.  V uvedenom
plánovacom období obec sa bude snažiť podávať žiadosti v rámci európskych výziev pre
obce. Ďalej podávať žiadosti na ÚPSVR na nezamestnaných na MOS ,Aktivačné práce
alebo Dobrovoľnícke služby pre obec .Prečítala aj ostatné plány do budúcnosti ako aj
aktivity ,ktoré sa už uskutočnili  v uplynulom volebnom období ,ktoré sú doložené ku
zápisnici.
Na záver svojho vystúpenia starostka obce sa poďakovala odchádzajúcim poslancom OZ
za obetavú prácu v OZ a poprial im  veľa zdravia, šťastia  úspechov  v ďalších rokoch
života, potom sa prihovoril k novozvoleným poslancom OZ a poprosila, aby sa pokúsili
riešiť problémy spoločne a aby dbali na to, že oni sú tí ktorí reprezentujú našu obec.
Konštatovala, aby sa snažili riešiť situácie v prospech obyvateľov obce  s rešpektovaním
zákonov.  Popriala  novozvoleným  poslancom  obecného  zastupiteľstva  veľa  síl,
pracovných úspechov a dobrého rozhodovania do nového volebného obdobia.

Pracovná časť
Bod.č.8.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
              
              Starostka obce Daniela Šinková prečítala návrh programu ustanovujúceho zasadnutia   
              Obecného zastupiteľstva. Konštatovala ,že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých

poslancov OZ, zasadnutie je uznášaniaschopné .Starostka obce vyzvala novozvolených   
    poslancov ,aby hlasovali o schválení programu ustanovujúceho zasadnutia  OZ. Poslanci 
   OZ s navrhnutým programom zasadnutia OZ súhlasili a hlasovali o prijatí programu     
   Zasadnutia OZ v Sudinciach konaného dňa 1.12.2018.
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Hlasovanie:   Za -5             Proti – 0                 Zdržali sa  -  0

Bod.č.9. Zriadenie obecnej rady
              

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie obecnej rady a jej
               členov v tomto zložení :Daniela Šinková- starostka obce

Ján Markovič   - zástupca starostky
Marcel Kuzma - poslanec OZ

   
            Starostka obce informovala poslancov OZ s metodikou MV SR pre obce  na zabezpečenie
             ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev ,ktorá odporúča uskutočniť voľbu
               členov obecnej rady  verejným  hlasovaním .Poslanci OZ navrhli ,aby 
               hlasovanie bolo verejné .Starostka obce vyzvala poslancov OZ ,aby hlasovali o spôsobe 
               hlasovania -verejnom hlasovaní.

               Novozvolení poslanci OZ súhlasili s návrhom starostky obce  o zložení obecnej rady,
               Starostka vyzvala poslancov OZ ,aby jednotlivo hlasovali o schválení členov obecnej rady:
              Daniela Šinková- starostka ,Ján Markovič- zástupca starostky, Marcel Kuzma- 
              Poslanec OZ

   Hlasovanie:       Za – 5              Proti  -  0                      Zdržali sa - 0

Bod. č.10.    Schválenie  komisií.
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu poriadkovej komisie, 
finančnej komisie, kultúrnej komisie i predsedov a členov komisií v tomto zložení:

      Poriadková   komisia  :    Masrcel Kuzma         – predseda komisie
Ján Markovič                    - člen komisie
Ján CHovanec                 - člen komisie

       Finančná  komisia: Pavel Šinko             - predseda komisie
Ján CHovanec           - člen komisie
Ján Markovič                     - člen komisie

       Kultúrna komisia: Simona Prengelová - predseda komisie
Mária CHovancová - člen komisie
Milan Rusnák                    - člen komisie

Starostka  obce  vyzvala  poslancov  OZ,  aby  sa  vyjadrili  k návrhu,  prípadne   zmenili
zloženie komisií.  Nakoľko poslanci nemali  žiadne dotazy starostka vyzvala poslancov
OZ,  aby hlasovali o schválení komisií v tomto zložení :

  
  Hlasovanie:         Za – 5        Proti – 0         Zdržali sa – 0

Bod č. 11. Poverenie poslanca zastupiteľstva ,ktorý bude poverený zvolávať a     viesť zasadnutia   
                 Zastupiteľstva v     súlade zo znením § 12 zákona o     obecnom zriadení.  
                 
                 Starostka obce navrhla poslanca OZ Pavla Šinka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť    
                 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh bol jednohlasne schválený.
                 Hlasovanie:             Za – 5         Proti -   0            Zdržal sa  -  0
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Bod.č.12 .Vymenovanie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu.
     
           
               Starostka obce vymenovala  za zástupcu starostu Jána Markoviča ,ktorí plnil túto funkciu už
               aj v predchádzajúcom volebnom období.

 
  Hlasovanie:         Za – 5        Proti – 0         Zdržali sa – 0

 
  

Bod č.13. Určenie platu starostu
               
                   Obecné zastupiteľstvo v Sudinciach určuje v súlade zo zákonom NR SR č.253/1994 Z.z o
                právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu obce Daniely Šinkovej vo výške 787.-eur

Bod č. 14.      Diskusia

Starostka obce Daniela S� inkova�  pož� iadala novožvolený�ch poslancov i ostatný�ch prí�tomný�ch, 
abý sa žapojili do diskusie. Do diskusie sa prihla� sila starostka obce ,predniesla pla�ný do 
budu� cnosti a  poinformovala prí�tomný�ch c�o sa urobilo ža uplýnulu�  4 roký.   Novožvolený�m 
poslancom OZ popriala veľa ždravia, s�ťastia a u� spechov v pra� ci. Starostka obce poďakovala 
konc�iacim poslancom ža dobru�  spolupra� cu, vs�etký�m obc�anom, DHZ ako aj nežamestnaný�m  pri 
briga�dach organižovaný�ch obcou a nove�mu žastupiteľstvu žaž�elala veľa u� spechov a dobru�  
spolupra� cu s nimi .Starostka obce bola poverena�  žrus� iť druhý�  podpisový�  vžor vo VUB 
v Krupine.

            
 

Bod  č. 15. Záver
Ustanovujúce   zasadnutie  OZ   konaného  dňa  1.12.2018  ukončila  starostka  obce
Daniela Šinková o 11. 30 hod. poďakovala sa   novozvoleným poslancom OZ a všetkým
prítomným za účasť, popriala Veselé Vianoce a Šťastný nový rok 2019.

                                                                

                             Daniela Šinková
             starostka obce

Zapísala : Marina Gombalová

Overovatelia zápisnice:  Ján CHovanec  .............................................

                 Marcel Kuzma                   ............................................

V Sudinciach 1.12.2018
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	Starostka obce Daniela Šinková požiadala novozvolených poslancov i ostatných prítomných, aby sa zapojili do diskusie. Do diskusie sa prihlásila starostka obce ,predniesla plány do budúcnosti a poinformovala prítomných čo sa urobilo za uplynulú 4 roky. Novozvoleným poslancom OZ popriala veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci. Starostka obce poďakovala končiacim poslancom za dobrú spoluprácu, všetkým občanom, DHZ ako aj nezamestnaným pri brigádach organizovaných obcou a novému zastupiteľstvu zaželala veľa úspechov a dobrú spoluprácu s nimi .Starostka obce bola poverená zrušiť druhý podpisový vzor vo VUB v Krupine.

