
Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva obce Sedliská konaného dňa

10.12.2018 v kultúrnom dome Sedliská

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1: 

a) Úvodné náležitosti

Ustanovujúcu  schôdzu  OcZ  otvoril  starosta  obce  Ing.  Dobrocký  Jozef,  ktorý
prítomných oboznámil s programom.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľka: Mária Jevčáková

Overovatelia: Mária Bratková

                        Mgr. Mária Grajcarová

c) Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a volieb  obecného  zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancov OcZ

Predsedníčka  volebnej  komisie  p.  Tomášová  Helena  oboznámila  prítomných
s výsledkami volieb:

Kandidáti na starostu obce: 1. Mgr. Sabol Matej – 334 hlasov

           2. Dis. Art. Hoľko Ján – 171 hlasov

             3. Džurdženík Ján – 169 hlasov

                                                        4. Husár Lukáš – 21 hlasov

Kandidáti na poslancov do OcZ: 1. Ing. Murín Jozef – 283 hlasov

                                                         2. Bc. Paľková Marta – 275 hlasov

                                                         3. Bc. Šebová Kvetoslava – 247 hlasov

             4. Olách Jozef – 237 hlasov



                                                  5. Bratková Mária – 234 hlasov

                                                  6. Kolečava Vladimír – 230 hlasov

                                                  7. Mgr. Grajcarová Mária – 225 hlasov

                                                  8. MUDr. Jonek Patrik – 218 hlasov

                                                  9. Košuda Ján – 218 hlasov

d) Zloženie  sľubu  novozvoleného  starostu  obce,  prevzatie  insignií  a prevzatie
vedenia ustanovujúceho OcZ.

Novozvolený starosta obce Sedliská Mgr. Sabol Matej zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.

e) Zloženie sľubu novozvoleného OcZ. 

Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.

f) Vystúpenie starostu obce

K bodu 2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

- poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ

- určenie platu starostu obce

- diskusia

- záver

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 3: Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ

Starosta obce Mgr.  Sabol  Matej  navrhol  poslankyňu OcZ p.  Bratkovú Máriu, ktorá
bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OcZ.

Poslanci  OcZ  súhlasili  s návrhom  starostu  obce  a poverili  p.  Bratkovú  Máriu
zvolávaním a vedením zasadnutí  OcZ v prípadoch §12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta,
ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.



       

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 4: Určenie platu starostu obce

Poslanci  určujú  plat  starostu  obce  v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  253/1994  Z.z.
o právnom  postavení  a platných  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v znení
neskorších predpisov platným od 1.12.2018 v rozsahu určenom doterajším OcZ najneskôr 90
dní pred voľbami mesačný plat starostu Mgr. Mateja Sabola vo výške minimálnej mesačnej
mzdy  zamestnanca  v hospodárstve  SR  v 2.  Štvrťroku  2018,  ktorá  dosiahla  954,-  Eur
vynásobená súčinom koeficientu 2,2. (počet obyvateľov od 1001-3000)

Hlasovanie: Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 5: Diskusia

Ing.  Zajac  Pavol   -  zablahoželal  novozvolenému  starostovi  aj  novozvoleným
poslancom OcZ, aby na to mysleli, aby sa v našej obci ľuďom dobre žilo.

Mgr. Harmanová – popriala veľa úspechov novozvolenému starostovi aj poslancom,
poďakovala bývalému starostovi Ing. Dobrockému za doterajšiu spoluprácu

p. Tomčák – bol poverený predsedom včelárskeho zväzu, že im bola umožnená súťaž
o najlepší  med  v rámci  remesiel.  Odovzdal  ďakovný  list  OcZ,  Ing.  Dobrockému  za  rozvoj
a propagáciu včelárstva

p.  Kolárová  –  poďakovala  za  dobrú  spoluprácu  Ing.  Doborckému  počas  celého
volebného  obdobia  a verí,  že  spolupráca  bude  aj  naďalej  pokračovať  s novozvoleným
starostom obce

p.  Krajník  –  kritizoval  skládku,  nakúpili  sme  staré  veci,  všade  je  bodrel.  OcZ  sa
nezmenilo nič

                    - verejné zasadnutie má byť oznámené

p. Kolár – poslanci nehovoria, čo sa prejednávalo na zasadnutiach OcZ

              - kanalizácia bola zle prebratá

p. Hajduk – kritizoval, že priekopy sú znečistené, treba zbilancovať, čo urobili poslanci
za predošlé volebné obdobie, čo chcú urobiť noví poslanci



Ing. Murín Jozef – všetko sa nedá urobiť z rozpočtu obce, treba čakať na výzvy, aby
sme peniaze dostali z fondov

- urobil sa chodník smerom na Vyšný Kazimír

- kanalizácia – hlavná cesta

- treba dokončiť kanalizáciu, prečerpávačku


