OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: 1174/2018
Dňa: 21.11.2018

Z Á P I S N I C A č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 21.11.2018 v Malej sále Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach

November 2018

Overovatelia:
Ing. Martin Kudla, PhD.
PaedDr. Šmatláková Oľga

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce, konaného dňa 21.11.2018 od 18:00 hod. do 18:33 hod.
v Malej sále Spoločenské domu v Trenčianskych Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
I.
a)
b)
c)
d)
e)

Úvodné náležitosti
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

II. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
1. Voľba mandátovej komisie
2. Správa mandátovej komisie a osvedčenie výsledku volieb a nástup novozvolených
orgánov do mandátov
3. Príhovor starostu
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Záver

I. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zastupiteľstvo otvoril starosta obce
prítomných, zdôraznil účel ustanovujúceho zasadnutia.
Na úvod zasadnutia zaznela slovenská hymna.

JUDr. Martin Markech

privítal

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Martin Kudla, PhD.
PaedDr. Šmatláková Oľga
Písaním zápisnice bola poverená Galina Dobiašová, ekonómka OcÚ
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Výsledky volieb v Obci Trenčianske Stankovce prezentovala Alena Hlávková, predsedkyňa
MVK.
Vážení prítomní,
Oznamujem výsledky volieb do orgánov samospráv obcí zo dňa 11. novembra 2018 v našej
obci:
Za starostu obce bol pre ďalšie volebné obdobie zvolený JUDr. Martin Markech, nezávislý
kandidát s počtom platných hlasov 1419.
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Za poslancov obecného zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie boli zvolení títo kandidáti:

Tomík Patrik, nezávislý kandidát
Križan Jaroslav, nezávislý kandidát
Kudla Martin, Ing. PhD., nezávislý kandidát
Šmatláková Oľga, PaedDr., nezávislý kandidát
Mojžiš Jozef, Ing., nezávislý kandidát
Kadák Jozef, Ing., Národná koalícia
Pevný Dušan, nezávislý kandidát
Beňovič Matúš, Ing., Národná koalícia
Justus Peter, nezávislý kandidát

počet platných hlasov
992
882
862
847
772
613
580
551
530

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
JUDr. Martin Markech zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) a podpísal jeho písomné
vyhotovenie, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Starosta obce JUDr. Martin Markech obdržal
osvedčenie o zvolení (odovzdala Alena Hlávková, predsedkyňa MVK) a slávnostné insígnie.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci OZ potom zložili predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení
tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Novozvolení
poslanci obdržali osvedčenia o zvolení.

II. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
Starosta obce JUDr. Martin Markech konštatoval, že je prítomných všetkých 9 poslancov OZ a OZ je
uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. Dal hlasovať za schválenie programu.
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach
- podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení s ch v a ľ u j e program svojho zasadnutia dňa
21.11.2018
1. Voľba mandátovej komisie
2. Správa mandátovej komisie a osvedčenie výsledku volieb a nástup novozvolených orgánov do
mandátov
3. Príhovor starostu
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Záver
Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, Proti: 0, Zdržal: 0)
Program bol schválený.
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1. Voľba mandátovej komisie
Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie, v zložení:
Ing. Martin Kudla, PhD.
Peter Justus
Patrik Tomík
Návrh na uznesenie č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach :
- podľa §15 Zákona o obecnom zriadení
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov Ing. Martin Kudla, PhD.
Peter Justus
Patrik Tomík
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod
textom zákonom predpísaného sľubu
• a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, Proti: 0, Zdržal: 0)
Uznesenie bolo schválené.
2. Správa mandátovej komisie a osvedčenie výsledku volieb a nástup novozvolených
orgánov do mandátov
Mandátová komisia overila, či starosta a poslanci podpisom potvrdili zložený sľub a na
základe toho predložila Správu mandátovej komisie.
Návrh na uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach :
1. berie na vedomie
• výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
• predloženú správu mandátovej komisie
2. konštatuje,
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili
a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, Proti: 0, Zdržal: 0)
Uznesenie bolo schválené.
3. Príhovor starostu
Starosta JUDr. Martin Markech predniesol príhovor.
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4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce JUDr. Markech navrhol p. PaedDr. Oľgu Šmatlákovú za poslankyňu obecného
zastupiteľstva, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva (v zmysle
§ 12 ods.2,3,5 a 6 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
Návrh na uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach :
-

podľa § 12 ods.2,3,5 a 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
p o v e r u j e poslankyňu p. PaedDr. Oľgu Šmatlákovú
za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, Proti: 0, Zdržal: 0)
Uznesenie bolo schválené.
5. Záver
Starosta obce JUDr. Markech ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ o 18:33 hod. poďakovaním
prítomným za účasť na zasadnutí.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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