ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Brezany, konaného
dňa 28.12.2014 v miestnosti sály Kultúrneho domu v Brezanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Počet poslancov
7
z toho prítomných
7
Starosta
1
Ostatní prítomní
7
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
9. Zriadenie komisií, návrh a schválenie predsedov komisií
10. Určenie platu starostu obce
11. Rôzne
12. Návrh a schválenie uznesenia
13. Záver
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ Brezany vykonal a zasadnutie viedol starosta
obce p. Kamil Pecko. Privítal všetkých prítomných, oboznámil ich s programom
zasadnutia, ku ktorému nebolo zo strany prítomných žiadnych pripomienok.
2. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Renátu Zuščákovú a Miloša Brezániho, menovaní
boli jednohlasne schválení. Vedením zápisnice poveril p. Drahomíru Štaffenovú.
3. S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce prítomných oboznámil predseda
Miestnej volebnej komisie Brezany p. Helena Šupejová. Konštatoval, že voľby do orgánov samosprávy obce prebehli v súlade so zákonom dňa 15. 11.2014.
Po ukončení volieb, sčítaní hlasov a vyhotovení zápisnice, ktorú podpísali členovi MVK
bolo zistené, že za starostu obce bola zvolená p. Iveta Brezianská, Bc.. Za poslancov OZ boli zvolení pp. Juraj Belan, Miloš Brezáni, Emília Hubočanová, Viera
Martoníková, Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková. Správa o
výsledku volieb je súčasťou zápisnice.
4. Starosta obce p. Kamuil Pecko vyzval p.Ivetu Brezianskú Bc., aby zložila zákonom
predpísaný sľub.
P.Iveta Brezianská Bc. zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdila svojím
vlastnoručným podpisom a predseda MVK p. Šupejová odovzdala p. starostke
osvedčenie o zvolení za starostku obce.
5. Iveta Brezianská Bc, starostka obce a vyzvala novozvolených poslancov OZ, aby zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili ho svojím podpisom.
Novozvolení poslanci pp. Juraj Belan, Miloš Brezáni, Emília Hubočanová, Viera
Martoníková, Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková, zložili zákonom
predpísaný sľub a potvrdili ho vlastnoručným podpisom.

6. Novozvolená starostka p. Iveta Brezianská Bc. predniesla prítomným príhovor
novozvolenej starostky obce, kde vyjadrila presvedčenie dobrej spolupráce v rámci OZ
ako aj splnenia očakávania v riadení obce a spolupráce so všetkými občanmi.
7. Starostka obce predniesla prítomným program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Predmetný program obdržali všetci písomne, k programu neboli žiadne pripomienky.
8. Starostka obce navrhla do mandátovej komisie pp. Juraja Belana a Ing. Michala Tvrdého
do návrhovej komisie pp. Vieru Martoníkovú a Emíliu Hubočanovú. Starostka
o predmetnom návrhu nechal hlasovať, navrhnutí členovia boli jednohlasne schválení
Hlasovanie ZA 7, proti 0 zdržalo sa 0.
P. Juraj Belan predniesol správu mandátovej komisie. Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
9. Starostka obce navrhla do jednotlivých komisií predsedov komisií :
Komisia pre financie a správu majetku : p. Viera Martoníková.
Komisia výstavby a životného prostredia : p. Juraj Belan
Komisia pre kultúru a šport : p. Renáta Zuščáková
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia p. Ing. Michal Tvrdý.
Navrhnutí boli jednoslane schválení.
Hlasovanie ZA 7, zdržalo sa 0, proti 0.
Starostka uložila predsedom komisií do budúceho zasadnutia predložiť návrh na členov
jednotlivých komisií.
10. Určenie platu starostu – plat starostu, ktorý bude funkciu vykonávať na plný úväzok a to
vo výške 1360,00 € mesačne.
Poslanci uvedený plat jednohlasne schválili.
Hlasovanie ZA 7, proti 0, zdržalo sa 0.
11. R ô z n e
* Ing. Krišťaková – dotazovala sa, ako to je s osadením dopravných značiek v lokalite
Rybníky
* p. Hubočanová, T. Martoník – jasne bolo dohodnuté na minulom zasadnutí , že do
30.11.2014 budú dodané značky, prečo sa termín nedodržal..
* p. Pecko Kamil – vyjadril sa k dotazu p. Ing. Krišťakovej – značky boli dané do výroby,
dodávateľovi chýbala biela fólia, nie je problém ich dodať v priebehu 012015.
12.Uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré tvorí prílohu zápisnice predniesla p. Viera
Martoníková.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. Hlasovanie ZA 7, proti 0, zdržalo sa 0
14. Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a
zasadnutie ukončila.
Zapisovateľ: Drahomíra Štaffenová

Overovatelia zápisnice:Renáta Zuščáková, v.r.
Miloš Brezáni, v.r.
Iveta BREZIANSKÁ, Bc., v.r.
starostka obce

U Z N E S E N I E
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Brezany, konaného dňa
28. decembra 2014 v Brezanoch

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov
do komisií a voľbu predsedov komisií
3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
4. Rôzne
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
UZNESENIE č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu

B. KONŠTATUJE
1. Novozvolená starostka obce Iveta BREZIANSKÁ, Bc. zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Juraj BELAN
Miloš BREZÁNI
Emília HUBOČANOVÁ
Viera MARTONÍKOVÁ
Pavol ŠPÁNIK
Ing. Michal TVRDÝ
Renáta ZUŠČÁKOVÁ
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov
do komisií a voľbu predsedov komisií
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch
C. ZRIAĎUJE
1. komisie a to : pre financie a správu majetku, výstavby a životného
prostredia, pre kultúru a šport, na ochranu verejného poriadku, verejného
záujmu a životného prostredia

D. VOLÍ :
a). predseda komisie pre financie a správu majetku Viera MARTONÍKOVÁ
b). predseda komisie výstavby a životného prostredia Juraj BELAN
c). predseda komisie pre kultúru a šport Renáta ZUŠČÁKOVÁ
d). predseda komisie na ochranu verejného poriadku, verejného záujmu
Ing. Michal TVRDÝ
E. UKLADÁ
1. Predsedom komisií predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva.
3. Určenie mesačného platu starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch
F. URČUJE
1. v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške 1360,00 € .
4. Rôzne
G. SCHVAĽUJE
1. rozpočtové opatrenie 5/2014 – presun položiek rozpočtu v rámci schválenej
úpravy rozpočtu zo dňa 14.08.2014.
H. ODPORÚČA
1. Starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných predpisov, zásad
a smerníc obce.
Návrhová komisia:
Emília Hubočanová, v.r.
Viera Martoníková, v.r.
Brezany 28.decembra 2014
Iveta BREZIANSKÁ, Bc., v.r.
starostka obce

