Obecný úrad B R E S T O V A N Y
___________________________________________________________________
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Brestovanoch, konaného dňa
15. 12. 2014
___________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní :
Hostia : viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdávanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie komisií,určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5. Určenie platu starostu
6. Diskusia
7. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
1) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Benedik a Emília Hudecová, za zapisovateľku
Soňa Hrehušová, pracovníčka OcÚ.
2) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Výsledky volieb do samosprávnych orgánov oznámila prítomným predsedkyňa miestnej
volebnej komisie pani Jana Mrázová. Celá správa o výsledku volieb tvorí prílohu tejto
zápisnice. Pán Ing. Augustín Ohrablo, ktorý bol zvolený za poslanca OZ oznámil, že
nemôže funkciu poslanca vykonávať zo zdravotných dôvodov a ďalším poslancom v poradí
s najvyšším počtom hlasov je pán Marek Šiška.

3) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií
Doterajší starosta obce vyzval novozvoleného starostu obce Ing. Ondreja Kuhajdu na
zloženie sľubu, ktorý znie : „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia“. Novozvolený starosta obce po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text sľubu
napísaného na osobitnom liste a prebral si osvedčenie z rúk predsedkyne miestnej volebnej
komisie Jany Mrázovej.
Doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi Ing. Ondrejovi Kuhajdovi po zložení
sľubu insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Následne sľub poslancov obecného zastupiteľstva prečítal novozvolený starosta obce
Ing. Ondrej Kuhajda a poslanci jeho podpisom a prebratím osvedčenia o zvolení z rúk
predsedkyne volebnej komisie postupne zložili sľub poslanca, ktorý znie :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
5) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda v príhovore konštatoval, že v sľube je
obsiahnuté všetko, čo by mali poslanci plniť.
Tiež sa vyjadril, že ich všetkých čaká veľa práce a verí, že s OZ budú ťahať za jeden
povraz, aby všetko zvládli. Poďakoval sa bývalému starostovi obce a poslancom za to čo
urobili pre túto obec. Novozvolený starosta obce vyzval poslancov, aby schválili program
prvého ustanovujúceho zasadnutia, ktorý doplnil o schválenie sobášiacich a pozmenil
bod 4 - zriadenie komisií a skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí sa určia len
predsedovia komisií a do druhého zasadnutia si majú predsedovia určiť členov komisií.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
U Z N E S E N I E č. 40 / 2014
_________________________
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
pozmenený program ustanovujúceho zasadnutia
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda požiadal poslancov OZ, aby hlasovali o tom, že berú na
vedomie výsledky volieb a zvoleného starostu a že zložil zákonom stanovený sľub.
U Z N E S E N I E č. 41 / 2014
_________________________
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

b e r i e na v e d o m i e
výsledky volieb a zvoleného starostu, ktorý zložil zákonom zvolený sľub
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda navrhol, aby bol poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva poverený poslanec Andrej Trnka.
Poslanci OZ nemali žiadne námietky.
U Z N E S E N I E č. 42 / 2014
__________________________
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
poverenie poslanca Andreja Trnku, aby mal oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
4. Voľba predsedov komisií
Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda navrhol predsedov komisií, a to nasledovne :
komisia pre šport a kultúru : Jozef Ohrablo
stavebná komisia : Andrej Trnka
Starosta obce sa vyjadril, že za predsedu stavebnej komisie chcel určiť pána Ing Augustína Ohrabla,
ktorý mal naozaj veľkú snahu sa tejto oblasti venovať, ale keďže kvôli zdravotným problémom
odstúpil, tlmočil zároveň touto cestou poďakovanie Ing. Augustína Ohrabla voličom.
komisia verejného poriadku : Marek Šiška
školská komisia : Pavol Stríž
sociálna a finančná komisia : Mária Turanská
Starosta obce požiadal predsedov komisií, aby do budúceho zastupiteľstva predložili zoznam členov
komisií.
Pri tomto bode taktiež navrhol aj sobášiacich a to nasledovne : Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce,
Jozef Ohrablo, zástupca starostu obce a poslankyňa Mária Turanská.
U Z N E S E N I E č. 43 / 2014
_________________________
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
predsedov komisií a sobášiacich ako boli určení
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda konštatoval, že je v jeho právomoci určiť si zástupcu a i
keď to môže urobiť do 60 dní od zloženia sľubu starostu, on sa rozhodol spraviť to hneď na
ustanovujúcom zasadnutí a keďže pán Jozef Ohrablo získal najviac hlasov a ľudia mu dali takú
veľkú dôveru, tak mu tú dôveru dá aj starosta obce a zvolí si ho za svojho zástupcu.
5. Určenie platu starostu
Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda sa pri tomto bode vzdialil a prenechal slovo svojmu zástupcovi
Jozefovi Ohrablovi.
Zástupca starostu obce pán Jozef Ohrablo konštatoval, že starosta zatiaľ len začína preto mu
navrhuje základný plat, ktorý sa skladá z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla 824,- €.
Pani poslankyňa Turanská upresnila koľko bude činiť plat starostu obce .
824,- € priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v roku 2013 x koeficient podľa počtu
obyvateľov 1,98 a výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
824,- € x 1, 98 = 1.631, 52 € zaokrúhlené na celé eurá nahor – 1.632,- €
Samozrejme zástupca starostu konštatoval, že po určitom období, keď sa uvidí, že už niečo nový
starosta spravil sa mu môže dať schváliť viac.
U Z N E S E N I E č. 44 / 2014
_________________________
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
plat starostu obce v sume 1. 632,- €
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 zdržal sa hlasovania, 0 proti
6. Diskusia
V diskusii starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy s materskou školou
Brestovany o navýšenie rozpočtu na rok 2014 – originálne kompetencie. Požadovaná suma o
navýšenie rozpočtu je cca 11. 700,- €.
Oboznámil poslancov, že kvôli tomu bodu sa budú musieť ešte raz stretnúť. Starosta obce sa
dohodol s pani poslankyňou Máriou Turanskou, že pôjdu do školy a budú sa snažiť zistiť, kde sa
stala chyba. Na zastupiteľstvo zavolá aj riaditeľa školy, aby sa k tomu vyjadril a zaujíma ho, ako sa
k tomu postaví.
Ďalej sa spýtal či má niektorí z poslancov niečo do diskusie a ak nie, následne sa opýtal občanov, či
majú nejaký príspevok alebo otázku v rámci diskusie.Oznámil, že vždy to bude tak, že v rámci

diskusie si najprv povedia svoje príspevky poslanci a následne dá priestor občanom na ich otázky a
pripomienky.
Pani Emília Grobarčíková sa spýtala, či sa doriešia všetky veci, ktoré boli podané na úrad.
Starosta obce odpovedal, že samozrejme sa bude snažiť riešiť a odpovedať na podané žiadosti a
požiadal občanov, ktorí mali nejaké dopyty, aby ak sa bude dať ich opakovane podali.
Následne ešte vystúpil zástupca starostu obce Jozef Ohrablo, aby predniesol svoju víziu v rámci
fungovania komisie pre kultúru a šport.
Predniesol, že má víziu a dáva si záväzok zachovať a rozšíriť v obci kultúrne a športové akcie ako
je napr. Stavanie mája, Deň matiek, Uvítanie detí do života, BHS, Stretnutie dôchodcov, Mikuláš,
Predvianočnú akciu pre školu, Súťaž vo varení gulášu, Vianočné trhy, Šachový krúžok,
Stolnotenisový krúžok a iné.
Keďže peňazí bude menej a kultúry bolo málo, bude sa snažiť sponzorsky získať peniaze od
sponzorov, VÚC atď.
Ďalej starosta obce povedal, že chce predstaviť poslancom, akú má predstavu a čo by chcel robiť.
Nebude to veľký záber, musia si vybrať to najdôležitejšie.
Ďalej oboznámil prítomných, že stihol podať žiadosť na kamerový systém v obci, ktorú bolo treba
podať do 15. 12. 2014.
Následne spomenul žiadosť o pridelenie motorového vozidla obci, ktorú v minulosti podával.
Konštatoval, že uvidíme či sa dostane aj na nás, ale verí, že áno. Oboznámil prítomných, že je to
bezodplatný prevod a vozidlá sú v dobrom stave a mali by dobre slúžiť.
Keďže nikto iný nemal nič do diskusie, starosta obce poďakoval prítomným a ukončil schôdzu.
V Brestovanoch, dňa 16. 12. 2014

Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce

Overovatelia : Jozef Benedik
Emília Hudecová
Zapísala : Soňa Hrehušová
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