
Zápisnica číslo 1/2018  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,  

ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2018 v sále kultúrneho domu v Brezove. 

 

Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia 

o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva (predsedníčka miestnej volebnej komisie) 

3. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným starostom 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Brezov 

6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie 

overovateľov zápisnice 

8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

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

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

10. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Slávnostné ustanovujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Brezove 

otvoril Ing. Jozef Kristiňak, ktorý prítomných oboznámil s priebehom rokovania. 

K bodu 2) 

Starosta obce Ing. Jozef Kristiňak (kvôli ospravedlnenej neúčasti predsedníčky miestnej 

volebnej komisie) predniesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

Brezov, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018: 

- počet voličov zapísaných v zozname voličov : 323  

- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 200  

- počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 197  

- počet platných hlasov pre voľby poslancov OZ: 180  

- kandidáti zvolení za poslancov OZ : 1. Darina Krasnajová  (KDH) - 114 hlasov  

2. Mgr. Matej Stekla (KDH) - 104 hlasov  

3. Ing. Ján Bednár (Smer - SD) 94 hlasov  

4. Juraj Cibuľka (Smer – SD) - 59 hlasov  

5. Teodor Janoško (Smer – SD) - 44 hlasov  

- za starostu obce bol zvolený: 1. Mgr. Ladislav Lukáč (KDH) – 99 hlasov 

- nezvolení  kandidáti:   2. Ing.  Jozef Kristiňak (Most – Híd)– 75 hlasov 

   3. Andrej Janoško (Smer – SD) – 23 hlasov 

Celková účasť na voľbách do orgánov samosprávy v obci Brezov bola 61,90 %. 

 



K bodu 3) 

 

Novozvolený starosta obce Mgr. Ladislav Lukáč zložil sľub starostu obce v znení:  

,,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 všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od dosluhujúceho starostu Ing. Jozefa Kristiňaka 

osvedčenie o zvolení za starostu obce. Dosluhujúci starosta Ing. Jozef Kristiňak mu odovzdal 

insígnie a novozvolený starosta sa následne sa ujal vedenia rokovania zastupiteľstva. 

 

(Sľub starostu – viď príloha č. 2) 

 

K bodu 4) 

 

Všetci novozvolení poslanci zložili sľub poslanca v znení:  

,,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 , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si od starostu obce osvedčenia o 

zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Aktom zloženia sľubu poslancov 

novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie doterajšieho obecného 

zastupiteľstva.  

 

(Sľub poslancov – viď príloha č. 3) 

 

K bodu 5) 

 

Starosta obce Mgr. Ladislav Lukáč vystúpil so svojim príhovorom. Poďakoval za prejavenú 

dôveru, ktorú získal vo voľbách.  Verí, že v spolupráci s poslancami ale aj občanmi obce sa v 

nasledujúcom období podarí rozvíjať Brezov po všetkých stránkach.  

 

K bodu 6) 

 

Starosta určil za zapisovateľa Mgr. Ladislava Lukáča a za overovateľov: Darinu Krasnajovú 

a Teodora Janoška. 

 

K bodu 7) 

 

Starosta otvorili pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Brezove. Skonštatoval, že prítomní sú všetci poslanci takže OZ je schopné právoplatne sa 

uznášať. Poslancom predniesol návrh programu s ktorým boli oboznámení.  

 

HLASOVANIE:  

Prítomní: 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo sa riadilo takto schváleným programom. 

 

 



K bodu 8) 

 

Starosta predložil návrh na zloženie pracovných komisií a to nasledovne: 

1. mandátovú komisiu v zložení: Teodor Janoško, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla 

2. návrhovú komisiu v zložení: Darina Krasnajová, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla 

3. volebnú komisiu v zložení: Teodor Janoško, Darina Krasnajova, Ing. Ján Bednár 

 

HLASOVANIE:  

Prítomní: 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9) 

 

Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch, podľa § 12 ods. 2. - 1. 

veta, ods. 3, 5, 6 - 3. veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov navrhuje starosta poslanca Ing. Jána Bednára. O predloženom návrhu dal hlasovať. 

 

HLASOVANIE:  

Prítomní: 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10) 

 

V zmysle § 15 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadiť 

komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta 

navrhol, aby bola zriadená stále komisia na ochranu verejného záujmu (zriaďuje sa v zmysle 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov). Starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného 

záujmu: 

 

HLASOVANIE:  

Prítomní: 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Následne predložil návrh na zloženie tejto komisie a to nasledovne: 

predseda: Mgr. Matej Stekla 

podpredseda: Ing. Ján Bednár 

člen: Darina Krasnajová 

 

HLASOVANIE:  

Prítomní: 5  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 11) 

 

Obyvateľ obce Ján Gdovin poprial novému starostovi a poslancom veľa úspechov 

v komunálnych funkciách a predostrel požiadavku zvýšenia pozornosti o životné prostredie 

v obci, popri toku potoka a toku Tople. Tiež požiadal o obnovu nástenky turistického oddielu. 

K požiadavke zvýšenia starostlivosti o životné prostredie sa pridali aj obyvateľ p. Zápala, p. 

Steklová a p. Semánová. 

Starosta ubezpečil občanov, že ich požiadavkami sa bude  zaoberať a spoločne s nimi 

a s poslancami nájdu najvhodnejší postup ako tieto nedostatky v oblasti životného  prostredia 

zmierniť a odstrániť.  

 

 

K bodu 12) 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí a prvé rokovanie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022 ukončil. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ladislav Lukáč – starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

Darina Krasnajová   .................................................... 

 

Teodor Janoško .. ................................................. 


