Obecný úrad v B r e s t o v c i, okres Myjava
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci,
29.11.2018 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

konaného dňa

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program:
-

-

-

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade ak nezvolá obecné zastupiteľstvo
starosta
Určenie platu starostu obce
Diskusia
Záver

1. Úvodné náležitosti
a) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Dušan
Duga. Privítal prítomných poslancov a p. Annu Bucalovú – predsedkyňu MVK.
b) Starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov p. Samuela Hôždalu a p. Miriam
Jancovú a za zapisovateľku určil p. Darinu Dugovú.
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Oznámenie výsledkov volieb prečítala p. Anna Bucalová, predsedkyňa miestnej volebnej
komisie.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce

812
499
499
481
7
7
493

Za starostu obce bol zvolený:

Ing. Dušan Duga

s počtom hlasov

Ďalšie poradie kandidátov:
Ján Petráš

s počtom hlasov

280

213

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Obvod č. 1
Štefan Vachula
Róbert Petráš
Miriam Jancová
Jana Malková

s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov

191
178
159
141

Obvod č. 2
Mgr. Iveta Holotová
Katarína Vrbová
Samuel Hôždala

s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov

97
91
79

Ďalšie poradie poslancov:
Obvod č. 1
Roman Vojtek
Ján Blanárik
Adam Kováč

s počtom hlasov
s počtom hlasov
s počtom hlasov

136
130
50

Obvod č. 2
Monika Vaculová

s počtom hlasov

68

Účasť voličov v percentách: 61,45 %
Starosta Ing. Dušan Duga oznámil prítomným, že p. Mgr. Iveta Holotová doručila písomne
dňa 21.11.2018 vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Vo volebnom obvode
č. 2 podľa výsledkov volieb zo dňa 10.11.2018 nastupuje ako náhradník kandidát p. Monika
Vaculová.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Sľub starostu obce prečítala p. Anna Bucalová – „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 právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia“, starosta obce Ing. Dušan Duga sa po zložení sľubu podpísal.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal sľub poslancov – „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 predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, poslanci sa po zložení sľubu podpísali.
Prítomní poslanci zároveň podpísali aj sľub mlčanlivosti v zmysle § 17 a § 18 zák. č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pán Róbert Petráš sa
ospravedlnil, sľub poslanca zloží na najbližšom zasadnutí OZ.

f) Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta obce Ing. Dušan Duga vo svojom príhovore poďakoval občanom – voličom, ktorí
využili svoje volebné právo a účasťou na voľbách prejavili záujem o súčasnosť a budúcnosť
našej obce. Osobitne ďakuje občanom, ktorí mu dôverujú a ich hlas prispel k jeho opätovnému
zvoleniu za starostu. Naďalej bude podporovať spoluprácu so všetkými obyvateľmi
a organizáciami našej obce. Verí, že pri plnení zodpovednosti za rozvoj našej obce mu pomôžu
poslanci OZ. Nakoniec poďakoval predsedom, členom a zapisovateľkám miestnej
a okrskových komisií za prácu pri voľbách do orgánov samosprávy. Na záver poďakoval
odchádzajúcim poslancom za všetko, čo pre obec vykonali a odovzdal im na pamiatku knihu
s venovaním. Poďakovanie patrí aj kontrolórke obce, ktorá v našej obci pôsobí od roku 2015.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Starosta obce dal schváliť program ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným poslancom.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade ak
nezvolá obecné zastupiteľstvo starosta
Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov za zástupcu starostu obce poveril p. Štefana Vachulu,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade ak
nezvolá OZ starosta.

4. Určenie platu starostu obce
P. Jaroslava Coufalíková, účtovníčka obce oboznámila poslancov so zákonom č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov a primátorov. Plat sa upravuje na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý pre obec Brestovec je 1,83.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť, starosta mal plat v
predchádzajúcich rokoch zvýšený o 47 %. Poslanci OZ priznali starostovi obce zvýšenie platu
o 47%.

5. Rôzne
Starosta obce Ing. Dušan Duga predložil poslancom návrh na schválenie nevyčerpanej
dovolenky v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 v zmysle ustanovenia § 2
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, v znení neskorších predpisov. Dôvodom vyplatenia náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 11 dní bola pracovná vyťaženosť. Po
prerokovaní poslanci OZ schvaľujú vyplatenie náhrady platu.

6. Diskusia
P. Štefan Duga požaduje ešte dorobiť cesty a asfalt pri družstve.
P. Dana Vidová sa spýtala, kedy sa dorobí most pri p. Klimkovi. Starosta informoval, že tam
bol havarijný stav, rúry boli popraskané, preto sa to robí v tomto období. Nemohli sme čakať
do jari s rekonštrukciou. Občania boli oboznámení, že aspoň 10 dní nemôžu prechádzať cez
most osobnými autami. Musia to strpieť, lebo keby sa to počas zimy prasklo, boli by väčšie
škody.

7. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh uznesení prečítal p. Štefan Vachula.
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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 b znení neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
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, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Dušan Duga zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, a Katarína Vrbová.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
poveruje
poslanca Štefana Vachulu 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
určuje
v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Dušanovi Dugovi,
a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a zvýšenie platu o 47
% s účinnosťou od zloženia sľubu.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu Ing. Dušana Dugu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
v rozsahu 11 dní.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci schvaľuje návrh uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

8. Záver
Nakoľko bol program dnešného zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom
za účasť a zasadnutie ukončil.
Brestovec, dňa 29.11.2018

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Samuel Hôždala, dňa 29.11.2018

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

Miriam Jancová, dňa 29.11.2018

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

Darina Dugová, dňa 29.11.2018

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

Zapísala:

