Zápisnica
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.novembra 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)

Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do Obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu starostu obce
Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva

Program novozvoleného zastupiteľstva:
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Určenie zástupcu starostu
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Určenie platu starostu obce
Určenie sobášiacich
Záver

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
Na úvod zasadnutia odoznela hymna Slovenskej republiky. Rokovanie ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu Anton Kolena a privítal
starostu, novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva a pozvaných hostí.
K bodu 2) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do Obecného
zastupiteľstva
V tomto bode predseda volebnej komisie p. Stanislav Papajík oboznámil prítomných
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.novembra 2018,
nasledovne:
Z celkového počtu 1 211 oprávnených voličov v Breze, prišlo k volebnej urne 744, čo
predstavuje 61,44% účasť. Z počtu 744 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo pre voľbu
poslancov platných 736 hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu obce bolo platných
hlasovacích lístkov 736.

Za starostu obce bol zvolený
Ing. Ladislav Matejčík, nezávislý kandidát

s počtom hlasov 407

Emil Kurtulík, Ing., Sme rodina - Boris Kollár

s počtom hlasov 267

Peter Stančík, nezávislý kandidát

s počtom hlasov 62

za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jozef Volček, Bc, Smer - sociálna demokracia
Anton Kolena, Smer - sociálna demokracia
Ľubica Ľubová, Ing, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Sitárik, Kresťanskodemokratické hnutie
Anton Betík, nezávislý kandidát
Oľga Matejčíková, Smer - sociálna demokracia
Miloš Kormaňák, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef Maťovčík, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Michal Betík, nezávislý kandidát

s počtom hlasov 505
s počtom hlasov 497
s počtom hlasov 464
s počtom hlasov 376
s počtom hlasov 368
s počtom hlasov 361
s počtom hlasov 324
s počtom hlasov 313
s počtom hlasov 232

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dušan Nodžák, Kresťanskodemokratické hnutie
Janette Martvoňová, PaeDr, Smer - sociálna demokracia
Patrik Kurtulík, Ing, Sme rodina - Boris Kollár
Marek Kramarčík, Ing., PhD, Slovenská národná strana
Peter Stančík, nezávislý kandidát
Michal Bartoš, Sme rodina - Boris Kollár
Katarína Fafejtová, Ing., Sme rodina - Boris Kollár
Ľudovít Urbaník, Slovenská národná strana

s počtom hlasov 176
s počtom hlasov 175
s počtom hlasov 165
s počtom hlasov 152
s počtom hlasov 136
s počtom hlasov 130
s počtom hlasov 125
s počtom hlasov 54

Správa o výsledku je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 3) Zloženie sľubu starostu obce
Predseda volebnej komisie Stanislav Papajik slávnostne odovzdal starostovi obce osvedčenie
o zvolení, zablahoželal mu k úspechu v komunálnych voľbách. Následne novozvolený
starosta obce Ing.Ladislav Matejčík zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce. Obecné
zastupiteľstvo obce Breza konštatovalo, že novozvolený starosta obce Ing.Ladislav Matejčík
zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sľub starostu obce.
Sľub starostu je prílohou tejto zápisnice

4) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Každý prítomný novozvolený poslanec si prevzal z rúk predsedu volebnej komisie osvedčenie
o svojom zvolení. Následne za všetkých poslancov predniesol text sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Breza. Poslanci zložili v zmysle § 26 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta
obce ujali svojich kompetencií.
Sľub poslancov je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 5) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Obecné
zastupiteľstvo obce Breza schválilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Breze tak, ako bol predložený
Hlasovanie
Za: 9 Bc. Jozef Volček, Anton Kolena, Ing. Ľubica Ľubová, Peter Sitárik, Anton Betík,
Oľga Matejčíková, Ing. Miloš Kormaňák, Ing, Jozef Maťovčík, Michal Betík
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6) Určenie overovateľov zápisnice
Overovaním zápisnice starosta poveril poslancov:
1) Anton Betík
2) Oľga Matejčíková
Určenie zapisovateľa:
Za zapisovateľa určil starosta Máriu Durčákovú, precovníčku obecného úradu
Hlasovanie
Za: 9 Bc. Jozef Volček, Anton Kolena, Ing. Ľubica Ľubová, Peter Sitárik, Anton Betík,
Oľga Matejčíková, Ing. Miloš Kormaňák, Ing, Jozef Maťovčík, Michal Betík
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Návrhová komisia nebola zriadená
K bodu 8) Určenie zástupcu starostu
Starosta obce určil zástupcu starostu – poslanca Antona Kolenu

K bodu 9) Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce navrhol do obecnej rady poslancov:
Anton Kolena
Ing. Ľubica Ľubová
Anton Betík
K bodu 10) Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Komisia kultúry, soc. služieb – Ing. Ľubica Ľubová
Komisia výstavby plánovania a regionálneho rozvoja – Ing. Miloš Kormaňák
Komisia ochrany verejného poriadku a kontroly – Anton Betík
Komisia mládeže a športu – Peter Sitárik
Komisia ochrany verejného záujmu – Oľga Matejčíková
Ing.Jozef Maťovčík
Michal Betík
K bodu 11) Určenie platu starostu obce
V tomto bode zástupca starostu Anton Kolena oboznámil prítomných poslancov bez
prítomnosti starostu o prislúchajúcom plate starostovi podľa zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili jeho navýšenie o 60%.
K bodu 12) Určenie sobášiacich
V tomto bode boli určení sobášiaci – Ing. Ladislav Matejčík a zástupca starostu Anton
Kolena.
K bodu 13) Záver
Po ukončení všetkých bodov programu bolo pristúpené k prečítaniu návrhu na
uznesenie Po prečítaní návrhu na uznesenie bolo pristúpené k hlasovaniu za návrh uznesenia
aj s pripomienkami. Hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 9 poslancov.

Uznesenie bolo jednomyseľne s c h v á l e n é a je neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice.
Keďže viac bodov na programe nebolo, uznesenie bolo schválené, predsedajúci zasadnutie
Obecného zastupiteľstva ukončil s poďakovaním prítomným za ich účasť na zasadnutí.

zástupca starostu
Anton Kolena

starosta obce
Ing. Ladislav Matejčík

Overovatelia:
1. Anton Betík
2. Oľga Matejčíková
Zapisovateľka:
Mária Durčáková

............................................
............................................

UZNESENIA
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obceBreza
konaného dňa 30. novembra 2018

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Breze
A) b e r i e n a

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Matejčík zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Jozef Volček, Bc
Anton Kolena
Ľubica Ľubová, Ing.
Peter Sitárik,
Anton Betík
Oľga Matejčíková
Miloš Kormaňák, Ing.
Jozef Maťovčík, Ing.
Michal Betík
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 45/2018
K návrhu na zriadenie obecnej rady, určeniu náplne jej práce a voľbe jej členov.
Obecné zastupiteľstvo v Breze
A) z r i a ď u j e
obecnú radu
B) volí za členov obecnej rady
Anton Kolena
Ing.Ľubica Ľubová
Anton Betík

Uznesenie č. 46/2018
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbe predsedov
Obecné zastupiteľstvo v Breze
A) z r i a ď u j e
Komisia kultúry, soc. služieb
Komisia výstavby plánovania a regionálneho rozvoja
Komisia ochrany verejného poriadku a kontroly
Komisia mládeže a športu
B) v o l í
predsedov
Komisia kultúry, soc. služieb - Ing. Ľubica Ľubová
Komisia výstavby plánovania a regionálneho rozvoja - Ing. Miloš Kormaňák
Komisia ochrany verejného poriadku a kontroly - Anton Betík
Komisia mládeže a športu - Peter Sitárik
Komisia ochrany verejného záujmu - Oľga Matejčíková
Ing.Jozef Maťovčík
Michal Betík
Uznesenie č. 47/2018
K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľbe jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Breze
A)

zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Komisiu ochrany verejného záujmu

B) v o l í
predsedov
Komisia ochrany verejného záujmu – Oľga Matejčíková
Ing.Jozef Maťovčík
Michal Betík

Uznesenie č. 48/2018
K návrhu na schválenie zástupcu starostu obce
Starosta obce
Poveruje
poslanca Antona Kolenu zastupovaním starostu obce
Uznesenie č. 49/2018
K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Obecné zastupiteľstvo v Breze v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
s ch v a ľ u j e
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie Ing.Ladislav Matejčík
Anton Kolena
Uznesenie č. 50/2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Breze
Určuje
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 plat starostu vypočítaný
nasledovne:
mzda v národnom hospodárstve x koeficient 2,2 a 60% percent navýšenie mzdy

