
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 1

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 21.12.2018 o 13,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
      1)  Otvorenie – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce  

2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice
3) Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a volieb  do  zastupiteľstva  a odovzdanie  osvedčení  o

zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4) Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho

zasadnutia novozvolenou starostkou
5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6) Vystúpenie novozvolenej starostky
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
8) Poverenie  poslanca  zastupiteľstva,  ktorý  bude  poverený  zvolávať  a  viesť  zasadnutia

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona  369/1990 Zb.
9) 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 voľba jej členov
10) Určenie zástupcu starostky obce
11) Určenie platu novozvolenej starostke
12)  Preplatenie nevyčerpanej  dovolenky doterajšej starostke za rok 2018
13) Informácia   -  správa  nezávislého  audítora  o  výsledkoch  overenia  účtovnej  závierky  k

31.12.2017
14) Jednorázové splatenie  úveru – Multifunkčné ihrisko a Bowlingovej  haly vo výške 1801,76

EUR  v Prima banke 
15)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok a II. polrok 2019
16)  Návrh ročnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce Brezina za rok 2018
17)  Rôzne
18)  Záver          

K bodom rokovania
1.  Obecné  zastupiteľstvo  otvorila  starostka  obce  Brezina  Magdaléna  Balogová,  privítala  všetkých
prítomných a oboznámil ich s programom ustanovujúceho zasadnutia.
2.  Starostka obce za zapisovateľku určuje p.  Maťašovú, za overovateľov zápisnice:  p.  Šandorovú,
p. Perháča. OZ berie na vedomie overovateľov p. Šandorovú, p. Perháča a zapisovateľa zápisnice p.
Maťašovú. 
Hlasovanie: za: 6  proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/2/2018
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva - predsedníčka miestnej
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 p. Mgr. Kristína Vincejová oboznámila
prítomných z výsledkami volieb,  viď. príloha č. 1. Po zložení sľubu starostky a poslancov odovzdá
osvedčenia o zvolení.
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/3/2018



4.  Doterajšia  starostka  vyzvala  novozvolenú  starostku  na  zloženie  zákonom  sľubu,  čo  následne
potvrdila  svojím  podpisom pod  text  na  osobitnom liste.  Predsedníčka  miestnej  volebnej  komisie
odovzdala  Ing. Baloghovej ,,Osvedčenie o zvolení za starostu obce Brezina“.
OZ  konštatuje,  že  novozvolená  starostka   obce  Brezina  Ing.  Mária  Baloghová  zložila  zákonom
predpísaný sľub starostky obce.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/4/2018
5.  Novozvolená  starostka  obce  prečítala  sľub  poslanca,  ktorí  znie  ,,Sľubujem  na  svoju  česť  a
svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,  ochraňovať  záujmy obce,  dodržiavať  Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného  zastupiteľstva  ich  budem  uplatňovať  podľa  svojho
najlepšieho  vedomia  a  svedomia."  čo  poslanci  potvrdili  podpisom pod text,  na  osobitnom liste  v
abecednom  poradí  a  prevzali  menovanie  do  funkcie,  ktoré  im  odovzdala  predsedníčka  miestnej
volebnej  komisie.  OZ konštatuje,  že zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva,  zložili  zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/5/2018
6. Vystúpenie novozvolenej starostky –  viď príloha č. 2. OZ berie na vedomie vystúpenie starostky
obce Ing. Márií Baloghovej.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/6/2018
7. Schválenie  programu ustanovujúceho zastupiteľstva -  starostka obce predložila návrh programu
rokovania. OZ schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia podľa pozvánky. 
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/7/2018
8. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
v súlade so znením § 12 zákona  369/1990 Zb – starostka obce navrhuje poslanca Ing. Jána Kolesára.
OZ poveruje Ing. Jána Kolesára  zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 zákona 369/1990 Zb. 
Hlasovanie: za: 5,  proti : 0, zdržal sa: 1, Návrh na uznesenie č. 1/8/2018
9. 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 voľba jej členov -
OZ schvaľuje komisiu  podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o  ochrane verejného záujmu pri
výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení  neskorších  predpisov:  Ján  Perháč  –  KSS,  Ing.
Miroslav Vincej – MOST HÍD, Helena Šandorová – SMER – SD.  
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/9/2018
10. Určenie zástupcu starostky obce – za zástupcu starostky obce Brezina starostka poveruje Ing. Jána
Kolesára. OZ berie na vedomie, poverenie Ing. Jána Kolesára na výkon funkcie zástupcu starostky
obce Brezina . 
Hlasovanie: za: 5, proti : 0, zdržal sa: 1, Návrh na uznesenie č. 1/10/2018
11. Určenie platu novozvolenej starostke – Ing. Hudačková: plat starostu pozostáva z priemernej mzdy
v národnom hospodárstve,  ktorá  v roku  2017  bola  vo  výške  954  €.  Priemerná  mzda  sa  vynásobí
koeficientom podľa počtu obyvateľov. U nás je to  1,83 násobok. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor.  Takto určený plat je zastupiteľstvo oprávnené zvýšiť rozhodnutím  najviac o 60 %.
OZ schvaľuje starostke obce Brezina  základný plat vo výške 1746,00 EUR, bez navýšenia.
 Hlasovanie: za: 5,  proti : 1, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/11/2018
12.  Preplatenie nevyčerpanej  dovolenky doterajšej starostke  za rok 2018 – doterajšia starostka p,
Magdaléna  Balogová,  žiada  o  preplatenie  nevyčerpanej  dovolenky  17,5  dňa  za  rok  2018.  OZ
schvaľuje preplatenie  nevyčerpanej  dovolenky  17,5 dňa  doterajšej  starostke obce p.   Magdaléne
Balogovej 
Hlasovanie: za: 5,  proti : 0, zdržal sa: 1, Návrh na uznesenie č. 1/12/2018



13. Informácia  - správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2017 -
OZ  berie  na  vedomie  správu  nezávislého  audítora  o  výsledkoch  overenia  účtovnej  závierky  k
31.12.2017. 
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/13/2018
14. Jednorázové splatenie úveru – Multifunkčné ihrisko a Bowlingovej haly vo výške 1801,76 EUR  v
Prima  banke  –  starostka  obce  navrhuje  splatenie  úveru  nakoľko  obec  má  dostatok  finančných
prostriedkov. OZ schvaľuje jednorázové splatenie úveru vo výške 1801,76 EUR v Prima banke.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/14/2018
15.  Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  na  I.  polrok  a  II.  polrok  2019  –  ktoré
predložila Ing. Hudačková.  OZ schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok a II. polrok 2019.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/15/2018
16.  Návrh ročnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce Brezina za rok 2018 – starostka navrhuje 
vyplatenie odmeny Ing. Hudačkovej za rok 2018 vo výške 200,- EUR netto. OZ schvaľuje  vyplatenie 
odmeny Ing. Hudačkovej za rok 2018 vo výške 200,- EUR netto.
Hlasovanie: za: 6,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/16/2018
17.  Rôzne – informácia o lesnom pozemku, viď. príloha č. 3.  
Hlasovanie: za: 6, proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 1/17/2018
18. Záver - Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie zasadnutia.

Helena Šandorová                             Ján Perháč                                 Renáta Maťašová
    overovateľ                        overovateľ      zapisovateľka



Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Brezina,  dňa: 21.12.2018

Uznesenie č. 1/ 2 /2018
OZ berie na vedomie overovateľov p. Šandorovú, p. Perháča a zapisovateľa zápisnice p. Maťašovú. 

Uznesenie č. 1/ 3 /2018
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018.

Uznesenie č. 1/ 4 /2018
OZ  konštatuje,  že  novozvolená  starostka   obce  Brezina  Ing.  Mária  Baloghová  zložila  zákonom
predpísaný sľub starostky obce.

Uznesenie č. 1/ 5 /2018
OZ konštatuje,  že  zvolení  poslanci  do  obecného  zastupiteľstva,  zložili  zákonom predpísaný  sľub
poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 1/ 6 /2018
OZ berie na vedomie vystúpenie starostky obce Brezina Ing. Márií Baloghovej.

Uznesenie č. 1/ 7 /2018
OZ schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia podľa pozvánky. 

Uznesenie č. 1/ 8 /2018
OZ poveruje Ing. Jána Kolesára  zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 zákona 369/1990 Zb. 

Uznesenie č. 1/ 9 /2018
OZ schvaľuje komisiu  podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o  ochrane verejného záujmu pri
výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení  neskorších  predpisov:  Ján  Perháč  –  KSS,  Ing.
Miroslav Vincej – MOST HÍD, Helena Šandorová – SMER – SD.  

Uznesenie č. 1/ 10 /2018
OZ berie na vedomie poverenie Ing. Jána Kolesára na výkon funkcie zástupcu starostky obce Brezina. 

Uznesenie č. 1/ 11 /2018
OZ schvaľuje starostke obce Brezina  základný plat vo výške 1746,00 EUR, bez navýšenia.

Uznesenie č. 1/ 12 /2018
OZ schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky  17,5 dňa  doterajšej starostke obce p.  Magdaléne
Balogovej 

Uznesenie č. 1/ 13 /2018
OZ  berie  na  vedomie  správu  nezávislého  audítora  o  výsledkoch  overenia  účtovnej  závierky  k
31.12.2017.

Uznesenie č. 1/ 14 /2018
OZ schvaľuje jednorázové splatenie úveru vo výške 1801,76 EUR v Prima banke.

Uznesenie č. 1/ 15 /2018
OZ schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok a II. polrok 2019.



Uznesenie č. 1/ 16 /2018
OZ schvaľuje  vyplatenie odmeny Ing. Hudačkovej za rok 2018 vo výške 200,- EUR netto.

Uznesenie č. 1/ 17 /2018
OZ berie na vedomie informáciu o lesnom pozemku.

V Brezine, dňa : 31.12.2018                           
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  



Príloha č. 1



Príloha č. 2

                   Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážená pani starostka, milí hostia a spoluobčania.

Stojíme  na  prahu  nového  volebného  obdobia  a pred  nami  sú  štyri  roky  práce  v prospech
rozvoja našej obce a jej občanov. Pred malou chvíľou sme spoločne zložili zákonom predpísaný sľub –
volených predstaviteľov samosprávy. Dovoľte mi úprimne Vám, páni poslanci, zablahoželať a vyjadriť
presvedčenie,  že  spoločnými  silami  dokážeme  urobiť  pre  našu  obec  len  veľa  dobrého  a spolu
vytvoríme také podmienky, aby sa všetci občania Breziny cítili právom hrdí na svoju obec.

Pevne  verím,  že  ciele  a predsavzatia,  s ktorými  sme  sa  všetci  uchádzali  o priazeň  našich
občanov  spoločne  dokážeme pretaviť  do  reálnych  skutkov.  Dôvera,  ktorú  nám odovzdali  občania
v komunálnych voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti.

    Mojou snahou bude v spolupráci  s obecným zastupiteľstvom riešiť  problémy,  s ktorými  sa
každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám
všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládnuť
prekážky  a ťažkosti,  ktoré  nás  na  tejto  ceste  stretnú.  Konajme  čestne,  spravodlivo,  zodpovedne
a v záujme tých, ktorých zastupujeme.

Vážení prítomní, dovoľte mi poďakovať sa predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu, ako aj
pani  starostke  obce  Magdaléne  Balogovej  za  prácu  v  dvoch  volebných  obdobiach  a za  všetko
pozitívne, čo pre našu obec urobili.

Ďakujem všetkým spoluobčanom za účasť vo voľbách, a zvlášť ďakujem tým občanom, ktorí
mi  odovzdali  svoj  hlas.  Budem sa snažiť  Vašu prejavenú dôveru nesklamať.  V hrubých rysoch si
dovolím predstaviť svoj volebný program rozvoja obce Brezina:

 Pokračovať v začatých prácach na rozpracovaných projektoch v obci

 Pracovať na projektoch z eurofondov

 Dobudovať miestne komunikácie

 Zabezpečovať pomoc seniorom

 Organizovať kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktoré majú v obci tradíciu

 Zveľaďovať a chrániť obecný majetok

 Starať sa o poriadok a čistotu obce
Milí spoluobčania, keď sa narodí dieťa, potrebuje trochu času, kým sa z jeho neistých

krokov stane istý beh. Preto prosím, doprajte mne a našim novým poslancom čas a trochu trpezlivosti.

Rada uvítam Vaše návrhy na zlepšenie a skvalitnenie mojej práce. Budem Vám vďačná, ak má
upozornite na akékoľvek nedostatky, týkajúce sa činnosti  obecného úradu, obecného zastupiteľstva
a všetkého, čo môže zlepšiť náš spoločný život v našej obci. Chcem, aby sme hľadali cesty, ktoré nás
spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.

Milí  spoluobčania,  v mene svojom a v mene celého obecného zastupiteľstva Vám želám do
nasledujúcich  vianočných  dní  veľa  lásky,  pokoja,  mieru.  Prežime  nádherné  a požehnané vianočné
sviatky v kruhu svojich najbližších a do nového roka 2019 Vám želám viac krajších dní ako horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.

Prajem Vám zdravie, úspechy v osobnom živote, práci, lepšie medziľudské vzťahy, hlavne viac
úcty človeka k človeku. Ďakujem za pozornosť.     



Príloha č. 3


