
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brekov zo dňa:  06.12.2018 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení, 

novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretie veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č.. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu členov obecnej rady 

10. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov    

11. Určenie platu starostovi obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

12. Delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Brekov. 

13. Diskusia   

14. Záver 

ROKOVANIE 
K bodu č. 1: 
Zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 2: 
Starosta určil zapisovateľa: Zdenku Tušajovú.  
Ďalej určil overovateľov zápisnice: Ing. Slepáková, BC. Šepeľová 
 
K bodu č. 3: 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení, 
novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva – vykonal Dominik Barník – 
predseda miestnej volebnej komisie. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 4: 
Novozvolený starosta obce Ing. Radoslav Nemec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý 
je prílohou tejto zápisnice. Ing. Peter Mihaľko odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a vedenie 
ustanovujúceho zasadnutie. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 5: 
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

- BANIK Marek 
- BARTKO Ondrej, Mgr. 
- PORVAŽNÍK Slavomír 
- PORVAŽNÍK Daniel 
- POTŮČEK Vojtech 
- STRAKOVÁ Slávka, Ing. 
- ŠEPEĽOVÁ Jana, Bc. 
- ZOLOTOVÁ Iveta 
- ŽIDZIKOVÁ Martina, Mgr. 
- POTŮČEK Vojtech 

Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 6: 
Novozvolený starosta predniesol k prítomným slávnostný príhovor. 
 
K bodu č. 7:  
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: ZA – BANIK, BARTKO, PORVAŽNÍK Daniel, PORVAŽNÍK Slavomír, POTŮČEK, STRAKOVÁ, 
ŠEPEĽOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ 
PROTI – 0     ZDRŽALI SA – 0 
 
K bodu č. 8: 
Poveruje poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 9:    
Návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu členov obecnej rady. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 10: 
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 11: 
Určenie platu starostovi obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom. 
Stanovisko poslancov je uvedené v uznesení. 
 
K bodu č. 12: 
Delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Brekov. 
UZNESENIE č. 6/Us/2018 
SCHVAĽUJE      Slavomíra Porvažníka do Rady školy pri Materskej škole Brekov. 
Hlasovanie: ZA – BANIK, BARTKO, PORVAŽNÍK Daniel, STRAKOVÁ, ŠEPEĽOVÁ, ZOLOTOVÁ, ŽIDZIKOVÁ 
PROTI – 0     ZDRŽALI SA – PORVAŽNÍK Slavomír, POTŮČEK 
 

 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 13: 
V diskusii vystúpil Ing. Radoslav Nemec  – starosta obce 

- príprava 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva – dňa 13.12.2019   

PORVAŽNÍK Slavomír – podklady k rozpočtu 

K bodu č. 14: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce, poďakoval prítomným. 
 
V Brekove,  06.12.2018 

Zapísala: Zdenka Tušajová 

 

 

        Ing. Radoslav Nemec  – starosta obce 

OVERILI: 

 

 

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

   Ing. Slávka Straková                Bc. Jana Šepeľová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREKOV 
zo dňa 06.12.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady. 
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 
 
1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brekove 
 
A. B e r i e  n a  v e d o m i e 

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

B. K o n š t a t u j e, že 

1. novozvolený starosta Obce Brekov Ing. Radoslav Nemec zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva 
Marek BANIK   
Mgr. Ondrej BARTKO 
Daniel PORVAŽNÍK   
Slavomír PORVAŽNÍK   
Vojtech POTŮČEK   
Ing. Slávka STRAKOVÁ 
Bc. Jana ŠEPEĽOVÁ 
Iveta ZOLOTOVÁ   
Mgr. Martina ŽIDZIKOVÁ   

 
2.  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brekove 
 
P  o v e r u j e 
 

1. poslanca Bc. Janu Šepeľovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. š tretia veta, ods. 5 
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 

3.  Zriadenie obecnej rady  
 

Uznesenie č. 3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brekove 
n e z r i a ď u j e 
obecnú radu 
 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Brekove 

A) z r i a ď u j e 
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 
 
 

B) v o l í  
a) predsedu komisie: Ing. Slávka Straková 
b) členov komisie:  

Daniel Porvažník 
Slavomír Porvažník  
Iveta Zolotová 
 
 

5.Určenie mesačného platu starostu 
 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Brekove 
 
u r č u j e 
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 v rozsahu 
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný 
plat starostu Ing. Radoslava Nemca vo výške 2.099,00EUR 
 

 

 

        Ing. Radoslav Nemec  – starosta obce 

OVERILI: 

 



 

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

   Ing. Slávka Straková                Bc. Jana Šepeľová 
 


