ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Brezany, konaného
dňa 29.11.2018 o 18,00 hod. v miestnosti sály Kultúrneho domu v Brezanoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Počet poslancov
z toho prítomných
Starosta
Ostatní prítomní

7
7
1
8

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov miest a obcí a odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu starostu
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
9. Správa mandátovej komisie
10. Zriadenie komisií
11. Určenie platu starostu obce
12. Diskusia
13. Návrh a schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ Brezany vykonala a zasadnutie viedla
starostka obce p. Bc. Iveta Brezianská. Privítala všetkých prítomných, oboznámila ich s
programom zasadnutia, ku ktorému nebolo zo strany prítomných žiadnych pripomienok.
2. Za overovateľov zápisnice navrhla pp. Pavla Špánika, Juraja Belana, menovaní boli
jednohlasne schválení. Vedením zápisnice poverila p. Drahomíru Štaffenovú.
3. S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce prítomných oboznámila predseda
Miestnej volebnej komisie Brezany p. Bc. Katarína Trnovcová. Konštatoval, že voľby
do orgánov samosprávy obce dňa 10. 11.2018 prebehli v súlade so zákonom .
Po ukončení volieb, sčítaní hlasov a vyhotovení zápisnice, ktorú podpísali členovi MVK
bolo zistené, že za starostu obce bola zvolená p. Bc. Iveta Brezianská. Za poslancov OZ boli zvolení pp. Juraj Belan, Peter Kicoš, Viera Martoníková, Miloš
Špánik, Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková. Správa o výsledku
volieb je súčasťou zápisnice. Predseda MVK Bc. Katarína Trnovcová starostke
obce a novozvoleným poslancom OZ odovzdala osvedčenie o zvolení.
4. Predseda MVK Bc. Katarína Trnovcová požiadala p. Ivetu Brezianskú, aby zložila
zákonom predpísaný sľub.
P.Bc. Iveta Brezianská zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdila svojím
vlastnoručným podpisom .
5. Bc.Iveta Brezianská , starostka obce, vyzvala novozvolených poslancov OZ, aby zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili ho svojím podpisom.
Novozvolení poslanci pp. Juraj Belan, Peter Kicoš, Viera Martoníková, Miloš Špánik,
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. Konštatovala,
že starostka obce a poslanci boli zvolení voličmi obce, ktorí dali všetkým mandát na to,
aby zabezpečovali potreby pre obec a občanov, starali sa o čo najlepší chod obce, plnili
ich požiadavky v rámci platných nariadení a zákonov..
Zároveň poďakovala p. Emílii Hubočanovej za aktívny výkon funkcie poslanca OZ od roku
1991 až do roku 2018, k poďakovaniu sa pripojili aj ostatní prítomní.
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. Vieru Martoníkovú a Ing. Michala
Tvrdého, Miloša Špánika, do návrhovej komisie pp. Renátu Zuščákovú a Petra Kicoša.
Starostka o predmetnom návrhu nechal hlasovať, navrhnutí členovia boli jednohlasne
schválení.
Hlasovanie ZA 7, proti 0 zdržalo sa 0.
Hlasovanie: ZA: Juraj Belan, Peter Kicoš, Viera Martoníková, Miloš
Špánik, Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
9. P. Ing. Michal Tvrdý predniesol správu mandátovej komisie, v ktorej overil výsledky
volieb do orgánov miest a obcí v našej obci, overil nezlučiteľnosť funkcii s funkciou
starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci nezlučiteľnosť funkcií
potvrdili vlastnoručným podpisom v čestnom prehlásení Konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
10. Starostka obce navrhla zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve :
Komisia pre financie a správu majetku
Komisia výstavby, na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Komisia pre kultúru a šport
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh na zriadenie komisií bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie ZA 7, zdržalo sa 0, proti 0.
Hlasovanie: ZA: Juraj Belan, Peter Kicoš, Viera Martoníková, Miloš Špánik,
Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
OZ poverilo starostku do budúceho zasadnutia predložiť návrh na predsedov a členov
jednotlivých komisií.
11. Určenie platu starostu – plat starostu, ktorý bude funkciu vykonávať na plný úväzok a to
vo výške 1653,00 € mesačne.
Poslanci uvedený plat jednohlasne schválili.
K uvedenému zaujala stanovisko aj kontrolórka obce RNDr. Edita Brisudová, poukázala
na skutočnosť, že vykonáva funkciu kontrolóra aj v ďalších obciach, kde majú starostovia
obce oveľa viac navýšené mesačné platy, ani v jednej nemajú 5%, podielové dane pre
Ďalší rok budú na vyššej úrovni, tak by bolo vhodné prehodnotiť plat starostky obce.

Hlasovanie ZA 6, proti 0, zdržalo sa 1.
Hlasovanie: ZA: Juraj Belan, Viera Martoníková, Miloš Špánik, Pavol Špánik,
Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Peter Kicoš
12. Diskusia
* Peter Kicoš, poslanec OZ sa dotazoval či bude predložený harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva pre rok 2018,2019, ako aj zasadnutie komisií, vhodné by bolo
dohodnúť sa na deň v týždni, v ktorom by sa konalo zasadnutie zastupiteľstva .
* p. Emília Hubočanová, - je potrebné si stanoviť harmonogram zasadnutí, ktorý si
vlastne schvaľuje OZ podotkla, že je potrebné pozvánky zasielať s dostatočným
predstihom, aby si každý mohol zariadiť účasť na zasadnutí.
* p. Bc. Iveta Brezianska, starostka – podľa zákona o obecnom zriadení sa schôdze
majú konať 1-krát za 3 mesiace, určite tieto zasadnutia budú častejšie, môže nastať
situácia, že bude zvolané mimoriadne zasadnutie za účelom riešenia neodkladných
a akútnych riešení zo strany obecného zastupiteľstva.
13.Uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré tvorí prílohu zápisnice predniesla p. Renáta
Zuščáková
14. Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a
zasadnutie ukončila.

Zapisovateľ: Drahomíra Štaffenová

Overovatelia zápisnice: Pavol Špánik, Juraj Belan

Bc. Iveta BREZIANSKÁ v.r.
starostka obce

