
 
                                                     Z Á P I S N I C A 
                                    z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Suchom 
                                                konaného  dňa 9. 12. 2014  
  
 
 
A:  Prítomní poslanci :  Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina    

Štefanová, Alena Vasiľová       
 
 
B: Ďalší prítomní:    Iveta Džarová – predsedníčka miestnej volebnej komisie 
  
 
 
K bodu 1 
 
Otvorenie zasadania  
 
Prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla doterajšia starostka obce Jarmila 
Lopatová privítaním prítomných a konštatovaním, že zasadanie obecného zastupiteľstva bolo 
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov.   
Z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 5. OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie  overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovateľ zápisnice:   Danka Bruňová 

Návrhová komisia:         Alena Vasiľová, Ján Kovalík, Regina Štefanová  

 
Hlasovanie:                     za:   5    Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina       

Štefanová, Alena Vasiľová                                                 
                                         proti :      0         
                                         zdržal sa:  0     
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0         
 
K bodu 3 
 
   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 
 
    Výsledky volieb do orgánov samosprávy prítomným oznámila predsedníčka miestnej    

volebnej komisie p. Iveta Džarová. OZ informáciu o výsledku volieb do orgánov 
samosprávy obce zobralo na vedomie. 

  
K bodu 4 
 
     Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
      Novozvolená starostka obce Jarmila Lopatová prečítala sľub a následne ho potvrdila 

svojím podpisom. 



 
 
K bodu 5 
 
 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
 
   Znenie sľubu poslanca OZ prečítala starostka obce. Poslanci novozvoleného obecného 

zastupiteľstva ho potvrdili svojím podpisom v abecednom poradí. 
  
 
K bodu 6 
 
        Vystúpenie starostky obce  
 
    Vo svojom príhovore starostka obce vyzvala novozvolených poslancov, aby pri svojej 
činnosti mysleli stále na záujmy obce, aby toto bolo na prvom mieste. Mandát, ktorý dostali 
od svojich voličov zastávali svedomito v prospech obce a ponúkla im spoluprácu pri 
ďalšom rozvoji obci. Predstavila svoje plány na ďalší rozvoj obce: maximálne využitie 
Európskych fondov, hlavne pri rekonštrukcii viacúčelovej sály a budovaní cyklistickej trasy 
Michalovce – Suché ako aj drobné a nenáročné úpravy verejných priestranstiev, výstavba 
viacúčelového ihriska, ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu.   

 
 
K bodu 7 
 
      Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 
        
                          1.  Otvorenie 
                          2.  Určenie overovateľa zápisnice 
                          3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
                          4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
                          5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 
                          6.  Príhovor starostky obce 
                          7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
                          8.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť     

zasadnutia  OZ 
                          9.  Zriadenie komisie a voľba predsedu 
                         10. Určenie platu starostu 
                         11. Diskusia 
                         12. Záver 
Hlasovanie:     za:   5    Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina 

Štefanová, Alena Vasiľová                                                 
                         proti :      0         
                         zdržal sa:  0     
                         neprítomní pri hlasovaní:  0         
 
   OZ predložený program schválilo bez pripomienok.  
 Starostka obce konštatovala, že návrh programu bol schválený bez pripomienok, tak oko bol 

predložený. 



 
K bodu 8 
 
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  OZ 
 
  Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na  poverenie poslanca Jána 

Kovalíka, aby bol oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle § 12 odst. 2, odst. 3, 
odst. 5 a odst. 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 

 
Uznesenie č. 3/14 
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 
v súlade s § 12 odst. 2, odst. 3, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov   

poveruje  
poslanca Jana Kovalíka zvolávaním a vedením OZ.  
 
Hlasovanie:    za:   5    Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina       

Štefanová, Alena Vasiľová                                                 
                         proti :      0         
                         zdržal sa:  0     
                         neprítomní pri hlasovaní:  0         
  
K bodu 9 
 
Zriadenie komisie a voľba predsedu 
 
 Návrh  na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu predložila starostka obce Jarmila 
Lopatová.  
 
Uznesenie č. 4/14 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 
 
 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
 
 a)   zriaďuje   
 
     komisiu na ochranu verejného záujmu. 
 

b)        volí 
 
za predsedu komisie Reginu Štefanovu 
     členov komisie     Jána Kovalíka 
     Danku Bruňovu 
 

Hlasovanie:    za:   5    Danka Bruňová, Ján Kovalík, Marika Papinčaková, Regina         
Štefanová, Alena Vasiľová                                                 

                         proti :      0         
                         zdržal sa:  0     



                         neprítomní pri hlasovaní:  0         
  
OZ predložený návrh schválilo bez pripomienok. 
 
 
K bodu 10 
 
Určenie platu starostu 
 
Návrh predkladala starostka obce, ktorá konštatovala:   
 Odmeňovanie starostov je na základe zákona 253/1994 Z.z. Základný plat starostu je 

priemerná mzda v NH x koeficient. OZ môže plat zvýšiť až o 70%.   
  Diskusia: 
  Regina Štefanová – ak je možnosť zvýšiť plat o 70 % dávam návrh na 70 %. 
  Danka Bruňová – aby to nebola spodná ani vrchná hranica dávam návrh na 50%. 
Keďže ďalšie návrhy neboli podané, starostka obce dala hlasovať o predložených návrhoch. 
 
Hlasovanie za prvý návrh – zvýšenie o 70%  
    za:   4    Danka Bruňová, Ján Kovalík, Regina Štefanová, Alena Vasiľová                                                 
                         proti :      0         
                         zdržal sa:  1 Marika Papinčáková     
Starostka obce konštatovala, že bol schválený prvý návrh – zvýšenie o 70%, preto o druhom 
návrhu sa nebude hlasovať. 
 
Uznesenie č. 5/14 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Suché 
 
u r č u j e  
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Jarmily 
Lopatovej vo výške 2088,- €. 
 
K bodu 11 
 
Diskusia 
 
  Nebola podaná žiadna  prihláška 
 
Zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce poďakovaním za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:       Starostka obce 


