Zápisnica
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Branove
konaného dňa 05.12.2018 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Iveta Mokrášová, Roman Kalina,
Bc. Miroslav Lašček, Andrea Harmadyová
Neprítomní:
Miloš Gašparík
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Katarína Holubová, Vlasta Bobčeková, Eva Kukučková,
František Regás, Štefan Ivan, Monika Pintérová, Vlasta Marcinková,
Zuzana Fülöpová, Mária Taričová – zamestnanci obce
Mgr. Martina Legutková – predseda miestnej volebnej komisie
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb
do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
10. Plat starostu
11. Dôležité informácie
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Po odznení štátnej hymny doterajšia starostka obce Ing. Andrea Šulíkovú otvorila
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Branove. Privítala prítomných
poslancov, spoluobčanov i zamestnancov obce. Skonštatovala, že prítomní sú 4 poslanci
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za overovateľov zápisnice poslanca Michala Fülöpa a poslankyňu Ivetu
Mokrášovú. Za zapisovateľku určila Mgr. Katarínu Holubovú.
K bodu 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Ing. Andrea Šulíková, starostka obce, vyzvala prítomnú predsedkyňu miestnej volebnej
komisie Mgr. Martinu Legutkovú, aby oboznámila prítomných o výsledku volieb do orgánov
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samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie
prečítala Zápisnicu miestnej volebnej komisie a odovzdala slovo starostke obce, ktorá
pokračovala v programe.
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolená starostka obce Ing. Andrea Šulíková v zmysle § 13 ods. 2 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložila sľub 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 všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolená starostka obce Ing. Andrea Šulíková podpísala písomné vyhotovenie sľubu
a predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mgr. Martina Legutková odovzdala novozvolenej
starostke osvedčenie o zvolení. Podpísané písomné vyhotovenie sľubu je prílohou zápisnice.
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva v zmysle § 26 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pristúpili k zloženiu sľubu,
ktorý prečítala starostka obce 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 záväzne právne predpisy a pri výkone svojej
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Poslanci skladajú sľub podpisom pod zákonom stanoveným textom sľubu, pod ktorým je
abecedný zoznam novozvolených poslancov a ktorý je napísaný na osobitnom liste. Poslanci
jednotlivo pristupovali k podpisu sľubu a bolo im odovzdané osvedčenie o zvolení. Poslanci
obecného zastupiteľstva prehlásili na svoju česť, že nevykonávajú funkciu, ktorá by bola
nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva. Svoje čestné vyhlásenia
k nezlučiteľnosti funkcií podpísali na osobitom liste. Starostka obce poblahoželala všetkým
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.
Starostka obce po zložení sľubu poslancov skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko sú prítomní všetci poslanci.
K bodu 6. Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolená starostka obce Ing. Andrea Šulíková predniesla svoj príhovor, v úvode ktorého
ešte raz privítala všetkých na slávnostnom Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Branove. Prítomným poďakovala za účasť na komunálnych voľbách a odovzdanie svojho
hlasu. Skonštatovala, že naša obec za posledné obdobie nabrala určitú dynamiku, v ktorej by
rada pokračovala. Prisľúbila zapájanie sa obce do rôznych programov čerpania dotácií
a získania finančných prostriedkov aj z iných zdrojov. Chce to len zdravý rozum dobrého
hospodára, pretože nič nie je zadarmo. Dovolila si apelovať na všetkých novozvolených
poslancov ako aj na obyvateľov obce, aby všetci hájili a napĺňali hlavne verejný záujem, ktorý
vo svojom dôsledku naplní potreby každého občana. V závere svojho príhovoru poďakovala
zamestnancom a občanom, ktorí sa zapájajú do spoločenského diania v obci a prítomným
poďakovala za pozornosť. Po príhovore starostka pokračovala v rokovaní.
Starostka obce skonštatovala, že je potrebné prijať uznesenie o výsledku voľby starostu
a volieb do obecného zastupiteľstva, o vystúpení novozvoleného starostu a o zložení sľubu
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
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Návrh na uznesenie č. 1/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Ing. Andrea Šulíková zložila zákonom predpísaný sľub
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav
Lašček, Ing. Juraj Mellen, Iveta Mokrášová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Ing. Andrea Šulíková zložila zákonom predpísaný sľub
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav
Lašček, Ing. Juraj Mellen, Iveta Mokrášová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka obce predložila poslancom návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili program rokovania bez doplňujúcich
a pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol jednohlasne schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb
do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
10. Plat starostu
11. Dôležité informácie
12. Diskusia
13. Záver
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Návrh na uznesenie č. 2/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje program zasadnutia dňa 05.12.2018.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 2/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje program zasadnutia dňa 05.12.2018.
K bodu 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V tomto bode programu starostka skonštatovala, že v zmysle § 12 ods. 2,3,5 a 6 zákona
o obecnom zriadení je potrebné poveriť poslanca resp. poslankyňu, ktorý/á bude zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. V minulosti bol poverený poslanec Michal Fülöp
ako poslanec s dlhoročnými skúsenosťami.
Starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa prihlásil poslanec Ing. Juraj Mellen, ktorý
s návrhom súhlasil. K návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 zákona o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Michala Fülöpa, za podmienok v citovaných
ustanoveniach zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 zákona o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Michala Fülöpa, za podmienok v citovaných
ustanoveniach zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 9. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Prítomných informovala, že obecné zastupiteľstvo
môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným
zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Predchádzajúce
obecné zastupiteľstvo malo zriadené nasledovné komisie: komisiu pre financie, rozpočet
a výstavbu, komisiu školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí a komisiu pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredia. Zo zákona je povinné mať zriadenú komisiu na
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ochranu verejného záujmu. Ak bude schválené zriadenie nejakej komisie, tak na budúcom OZ
je potrebné vymedziť jej úlohy a zvoliť členov komisie. V tomto bode bola otvorená diskusia.
Do diskusii sa prihlásil Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol zriadiť komisiu, ktorá je povinná iba
zo zákona, keďže v minulosti nebola dobrá spolupráca komisií a obecného zastupiteľstva.
K jeho názoru sa priklonili aj ostatní poslanci. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie č. 4/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 15 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 4/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove podľa § 15 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu.
K bodu 10. Plat starostu
V rokovacom bode č. 10 starostka informuje prítomných, že starostovi patrí plat, ktorý je
súčinnom mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok
a násobku podľa § 4 ods. 1. Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa
počtu obyvateľov obce. Za predchádzajúce obdobie bola Štatistickým úradom vyhlásená
priemerná mzda vo výške 954 Eur. To je pre starostu určený základný minimálny plat, ktorý
obecného zastupiteľstvo môže rozhodnutím zvýšiť do 60%. Za aktívnu prácu bolo starostke
priznaných 40% zvýšenie základného minimálneho platu.
V tomto bode otvorila starostka diskusiu. Do diskusii sa prihlásil poslanec Michal Fülöp,
ktorý navrhol ponechať starostke 40% zvýšenie základného minimálneho platu. S jeho
návrhom súhlasili poslanci Ing. Juraj Mellen, Roman Kalina a Bc. Miroslav Lašček.
Poslankyňa Iveta Mokrášová sa zdržala hlasovania.
Návrh na uznesenie č. 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení
a § 4 ods. 2, 2.veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie
minimálneho platu starostu o 40%.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
1 (Mokrášová)
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Branove na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení
a § 4 ods. 2, 2.veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
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starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie
minimálneho platu starostu o 40%.
K bodu 11. Dôležité informácie
V tomto bode programu starostka obce oboznámila novozvolených poslancov s právnymi
predpismi, ktoré by mali mať ako poslanci preštudované. Ďalej novozvolení poslanci boli
informovaní o tom, že boli prihlásení do sociálnej poisťovni ako zamestnanci
s nepravidelným príjmov. Do zdravotnej poisťovni budú prihlásení a zároveň aj odhlásení
v mesiaci, za ktorý dostanú svoju poslaneckú odmenu.
Ďalej starostka informovala prítomných o blížiacich sa kultúrnych podujatia.
Dňa 06.12.2018, t. j. zajtra, bude Mikuláš. Pre deti sú pripravené sladké odmeny a uvarí sa
čaj.
Dňa 14.12.2018 sa v kultúrnom dome uskutoční Vianočná akadémia, na ktorú Vás srdečne
pozývam. O program a občerstvenie je postarané.
Dňa 31.12.2018 nás čaká uvítanie Nového roka. Je potrebné zabezpečiť drevo na vatru
a o polnoci vystreliť ohňostroj. Zabezpečenie dreva prisľúbili prítomní poslanci Michal Fülöp,
Ing. Juraj Mellen, Roman Kalina a Bc. Miroslav Lašček. Ohňostroj si zobral na starosť
poslanec Roman Kalina.
Po novom roku 26.01.2019 sa uskutoční 5. ročník Branovského plesu. Plagát je zverejnený
a vstupenky sú v predaji na Obecnom úrade.
K bodu 12. Diskusia
V tomto bode programu sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý sa zaujímal o to či sa ZAD
písala žiadosť o zimnú údržbu ciest v prípade zimných kalamít. Ďalej sa zaujímal či je
s pánom Milošom Šormanom dohodnutá spolupráca v zimnom období o údržbu ciest
v prípade nepriaznivého počasia. Starostka odpovedala, že žiadosť do ZAD bude poslaná
v priebehu budúceho týždňa a dohoda o spoluprácu s pánom Šormanom je aktuálna počas
celého roka.
K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a pozornosť. Popriala veľa nadšenia a elánu a dobrú
spoluprácu poslancom a občanom veľa trpezlivosti. Zároveň poďakovala za pomoc i podporu
a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

......................................................
Ing. Andrea Šulíková v.r.
starostka obce

Overovatelia:
Michal Fülöp v.r.

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

Iveta Mokrášová v.r.

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