Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2014

PRÍTOMNÍ:
Doterajší starosta:
Milan Šuľaj
Novozvolený starosta:
Mgr. Branislav Knechta
Novozvolení poslanci:
Jozef Hedvigy
Mgr. Jolana Obročníková
Peter Pagáč
Ján Kamenský
Peter Zavaterník
Hlavná kontrolórka obce:
Mgr. Marta Porubiaková
Doterajší poslanci:
Ján Krnáč
Daniel Lauko
Zamestnankyne OcÚ:
Jana Nedbalová
Iveta Pauerová
NEPRÍTOMNÍ – ospravedlnení novozvolení poslanci:
Ľubomír Lörinčík
Andrea Harániová

–

Ďalší prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1/ Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vykoná: Milan Šuľaj

c) Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Breznička a odovzdanie osvedčení
o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Vykoná: Jana Nedbalová, predsedníčka miestnej volebnej komisie
d) Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
e) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke
f) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ v prípadoch podľa § 12 ods.
1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4/ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
5/ Určenie platu starostu obce
6/ Diskusia a rôzne organizačné veci
7/ Uznesenie
8/ Záver

K bodu 1/ Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
Milan Šuľaj doterajší starosta obce so založenými insígniami obce otvoril ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Breznička. Uviedol, že ustanovujúce zasadnutie OZ sa koná
v zákonom o obecnom zriadení stanovenej lehote. V prvej časti zasadnutia bude podaná informácia
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva a tiež zloženie sľubu starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je predpokladom ujatia sa výkonu funkcií
v orgánoch samosprávy našej obce.
Milan Šuľaj, doterajší starosta privítal všetkých poslancov – doterajších i novozvolených, občanov
našej obce a ostatných prítomných.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
určil p. Ivetu Pauerovú zamestnankyňu obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ určil poslancov OZ

Jozefa Hedvigyho a Petra Pagáča.
c) Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Breznička a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Príloha č. 1
Doterajší starosta Milan Šuľaj požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Janu
Nedbalovú, aby ustanovujúce obecné zastupiteľstvo oboznámila s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy našej obce a súčasne zvolenému starostovi a poslancom OZ odovzdala osvedčenia
o zvolení.
Jana Nedbalová, predsedníčka MVK informovala, že v zozname voličov bolo zapísaných 639 osôb.
Voliť bolo 462 voličov čo je 72,3 %.
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Branislav Knechta, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov
180.
Ostatní kandidáti na starostu získali nasledovný počet hlasov:
–
–
–
–
–
–
–

Ing. Igor Gombala
Mgr. Jolana Obročníková
Milan Šuľaj
Jozef Kurčík
Ing. Rastislav Šoltés
Peter Zavaterník
Peter Šuľaj

160 hlasov
66 hlasov
15 hlasov
13 hlasov
8 hlasov
8 hlasov
7 hlasov

KDH
SMER- SD
SNS
nezávislý kandidát
Strana moderného Slovenska
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

Kandidáti ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1.
Jozef Hedvigy
287 hlasov
nezávislý kandidát
2.
Mgr. Jolana Obročníková
265 hlasov
SMER - SD
3.
Ľubomír Lörinčík
263 hlasov
nezávislý kandidát
4.
Peter Pagáč
214 hlasov
SMER - SD
5.
Ján Kamenský
196 hlasov
SMER - SD
6.
Andrea Harániová
165 hlasov
SMER - SD
7.
Peter Zavaterník
138 hlasov
SNS
Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
8.
Ján Prepelica
138 hlasov
SMER - SD
9.
Igor Melicher
134 hlasov
SMER - SD
10.
Milan Šuľaj
109 hlasov
SMER - SD
11.
Ing. Rastislav Šoltés
92 hlasov
SNS
12.
Jozef Polák
81 hlasov
SNS
13.
Peter Šuľaj
78 hlasov
nezávislý kandidát
14.
Martina Kapcová
55 hlasov
KDH
P. Milan Šuľaj poďakoval predsedníčke miestnej volebnej komisie za podanú správu.
d)

Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho

zasadnutia

Sľub starostu obce príloha č. 2

Doterajší starosta Milan Šuľaj požiadal prítomných, aby pri slávnostnom akte zloženia sľubu
povstali.
Mgr. Branislav Knechta novozvolený starosta obce prečítal sľub a podpísal zápisnicu o zložení
sľubu a tým sa ujal funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie. Jana Nedbalová
predsedníčka MVK odovzdala starostovi obce Osvedčenie o zvolení za starostu obce.
Doterajší starosta Milan Šuľaj odovzdal novozvolenému starostovi Mgr. Branislavovi Knechtovi
insígnie starostu a súčasne i vedenie obecného zastupiteľstva.
e) Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke
- sľub poslancov OZ príloha č. 3
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce prečítal sľub a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč a Peter Zavaterník pristúpili
k podpisu zápisnice o zložení sľubu. Tým sa poslanci ujali výkonu funkcie poslancov OZ na
nasledujúce volebné obdobie.
Jana Nedbalová predsedníčka MVK odovzdala poslancom obce Osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva v obci Breznička.
Mgr. Branislav Knechta, starosta skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva sú prítomní piati novozvolení poslanci a preto je zasadnutie uznášania schopné.
f) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Starosta informoval poslancov o zámeroch na ďalšie volebné obdobie.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.
2.

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e, ž e
1.
novozvolený starosta obce Mgr. Branislav Knechta zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2.
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Jozef Hedvigy, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč, Ján Kamenský,
Peter Zavaterník
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:

5 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč,
Peter Zavaterník
0

ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:
–

0
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

návrh bol schválený

2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Branislav Knechta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci nemali k predloženému programu
rokovania žiadne pripomienky.
Hlasovanie o schválení programu rokovania:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:
–

5 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč,
Peter Zavaterník
0
0
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

návrh bol schválený

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Úvodné náležitosti
2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Poverenie poslanca OZ ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa
§ 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4/ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
5/ Určenie platu starostu obce
6/ Diskusia a organizačné veci, rôzne
7/ Uznesenie
8/ Záver
3/ Poverenie poslanca OZ ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch
podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom
zasadnutí poverí poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Nejedná sa o zástupcu, ale o prípady predpokladané zákonom o obecnom zriadení:
–
§ 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za
tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
–
§ 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
–
§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom
Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, že nie je starostom obce poverený zástupca
starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené úlohy plniť.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke poveruje poslankyňu Mgr. Jolanu Obročníkovú zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, § 12 ods. 3
tretia veta, a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:
–

4 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Peter Pagáč, Peter Zavaterník
0
1 Mgr. Jolana Obročníková,
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

návrh bol schválený

Mgr. Branislav Knechta, starosta obce poveril poslanca Jozefa Hedvigyho zastupovaním starostu.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený
zastupovaním starostu bude poslanec Jozef Hedvigy
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:

4 Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč, Peter Zavaterník
0
1 Jozef Hedvigy
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

K bodu 4/ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií:
–
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálna
–
Komisia ochrany verejného poriadku a komisia pre vybavovanie sťažností
–
Komisia športu, kultúry a mládeže
–
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazová,
protipožiarna
a protipovodňová
–
Komisia verejného obstarávania
–
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
A. zriaďuje

a) Komisiu finančnú, správy obecného majetku, sociálnu
b) Komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu pre vybavovanie sťažností
c) Komisiu športu, kultúry a mládeže
d) Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazovú, protipožiarnu
a protipovodňovú
e) Komisiu verejného obstarávania
f) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

B. volí
a) predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej Mgr. Jolanu Obročníkovú
členov komisie:
Jána Kamenského
Andreu Harániovú
b) predsedu Komisie ochrany verejného poriadku a komisie pre vybavovanie sťažností
Jozefa Hedvigyho
členov komisie:
Petra Pagáča, Petra Zavaterníka
c) predsedu Komisie športu, kultúry a mládeže:
Petra Pagáča
členov komisie:
Ľubomíra Lörinčíka, Jána Kamenského
d) predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazovej,
protipožiarnej a protipovodňovej: Petra Zavaterníka
členov komisie:
Ľubomíra Lörinčíka, Jána Kamenského
e) predsedu komisie verejného obstarávania: Ľubomíra Lörinčíka
členov komisie:
Mgr. Jolanu Obročníkovú, Jozefa Hedvigyho
f) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Andreu Harániovú
členov komisie: Jozefa Hedvigyho, Petra Zavaterníka:
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:
–

5 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč,
Peter Zavaterník
0
0
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

návrh bol schválený

K bodu 5/ Určenie platu starostu obce
Mgr. Marta Porubiaková, hlavná kontrolórka obce predložila návrh na určenie platu starostu
príloha č. 4. Uviedla, že v zmysle§ 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. Obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určovať plat starostu podľa osobitného
zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi obce patrí plat ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 to je 824 €
a násobku 1,65 (poľa § 4 ods. 1) to je 1.359,60 €. Po zaokrúhlení 1.360,00 €.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje mesačný plat starostovi obce
Mgr. Branislavovi Knechtovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku 1,65 čo je 1.360,00 €
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 15.12.2014
Hlasovanie:
ZA:
5 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč,
Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÍ:
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík
–

návrh bol schválený

K bodu 6/ Diskusia a rôzne organizačné veci
Rôzne organizačné veci
Mgr. Branislav Knechta vypracoval Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva Breznička na
rok 2015, ktorý prečítala Pauerová, zapisovateľka OcÚ. Zasadnutia OZ sú naplánované na
29.01.2015, 27.03.2015, 29.05.2015, 31.07.2015, 02.10.2015 a 04.12.2015
príloha č. 5
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Breznička na rok 2015: 29.01.2015, 27.03.2015, 29.05.2015, 31.07.2015, 02.10.2015, 04.12.2015
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÍ:

5 Jozef Hedvigy, Ján Kamenský, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč,
Peter Zavaterník
0
0
2 Andrea Harániová, Ľubomír Lörinčík

Zamestnankyne OcÚ odovzdali novozvoleným poslancom prijaté všeobecne záväzné nariadenia
obce a rôzne vnútorné prepisy :
Pauerová

–
VZN o úhradách za poskytované služby obcou Breznička
+ Sadzobník cien
–
VZN č. 2/2011 obce Breznička, ktorým sa určujú podmienky na odovzdávanie odpadových
vôd v obci Breznička
–
VZN č. 3/2011 obce Breznička o zákaze predaja a používania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach
–
VZN obce Breznička č. 5/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev
–
VZN o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
–
VZN č. 1/2013 obce Breznička o nakladaní s komunálnymi odpadmi
–
VZN obce Breznička o chove a držaní psov
–
VZN obce Breznička č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce
–
VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Breznička
–
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
–
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Brezničke
–
Organizačný poriadok obce Breznička
+ Zmena Organizačného poriadku zo dňa 16.02.2007
–
Zásady používania služobného motorového vozidla v podmienkach obce Breznička
–
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Breznička
–
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
obci Breznička
+ Uznesenie č. 1/2003 zo dňa 04.03.2003
Nedbalová
–
VZN č. 2/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
–
VZN obce č. 1/2014 o určení objemu finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Breznička na
rok 2015
–
Pracovný poriadok obce Breznička
+ Dodatok č. 1
–
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke
+ Uznesenie č. 1/2012 zo dňa 29.02.2012
–
Vnútorný predpis pre tvorbu a úpravu rozpočtu obce

Diskusia
Milada Ridzoňová skonštatovala, že zasadnutia OZ by mali byť častejšie a mali by sa konať
v sobotu. Ďalej uviedla, že zle počuje miestny rozhlas. Opýtala sa čo bude s kultúrnym
domom, okná pomaly vypadávajú.
Jozef Hedvigy pripomenul, že máme 6.000 € dlžobu u Filipiaka. Je to u exekútora.
Mgr. Branislav Knechta odpovedal, že oprava KD záleží aj od toho, ako nám to umožnia

vonkajšie faktory, či bude výzva, alebo budeme robiť svojpomocne. Prioritou u neho sú cesty.
Termíny zasadnutí OZ budú zverejnené aj na internete, bude zriadená obecná
stránka.
Zasadnutia musí zosúladiť s poslancami, ktorí pracujú na týždňovky. Uviedol, že mu
bolo
doporučené zvolávať zasadnutia na piatok.
Martina Melicherčíková povedala, že je potrebné opraviť strechu v škole. Tam kde deti spia je
pleseň.
Mgr. Jolana Obročníková upozornila na voľne sa pohybujúce psy p. Kollárovej., ktoré útočia na
ľudí.
Milan Šuľaj povedal, že takýto problém je aj so psami p. Morháčovej.
Jozef Hedvigy uviedol, že sa to musí riešiť.
Miroslav Melicherčík sa opýta či sa ešte teraz v zime nebudú zasýpať cesty.
Mgr. Branislav Knechta odpovedal, že ešte nevie ako je obec na tom s financiami.
K bodu 7/ Uznesenie
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Breznička
zo dňa 15.12.2014
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
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 Mgr. Branislav Knechta zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2.
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Jozef Hedvigy, Mgr. Jolana Obročníková, Peter Pagáč, Ján Kamenský,
Peter Zavaterník
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke poveruje poslankyňu Mgr. Jolanu Obročníkovú zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, § 12 ods. 3
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 Brezničke berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený
zastupovaním starostu bude poslanec Jozef Hedvigy
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke

A. zriaďuje
a) Komisiu finančnú, správy obecného majetku, sociálnu
b) Komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu pre vybavovanie sťažností
c) Komisiu športu, kultúry a mládeže
d) Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazovú, protipožiarnu
a povodňovú
e) Komisiu verejného obstarávania
f) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B. volí
a) predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej Mgr. Jolanu Obročníkovú
členov komisie:
Jána Kamenského
Andreu Harániovú
b) predsedu Komisie ochrany verejného poriadku a komisie pre vybavovanie sťažností
Jozefa Hedvigyho
členov komisie:
Petra Pagáča, Petra Zavaterníka
c) predsedu Komisie športu, kultúry a mládeže:
Petra Pagáča
členov komisie:
Ľubomíra Lörinčíka, Jána Kamenského
d) predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazovej,
protipožiarnej a protipovodňovej
členov komisie:
Ľubomíra Lörinčíka, Jána Kamenského
e) predsedu Komisie verejného obstarávania: Ľubomíra Lörinčíka
členov komisie:
Mgr. Jolanu Obročníkovú, Jozefa Hedvigyho
f) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Andreu Harániovú
členov komisie: Jozefa Hedvigyho, Petra Zavaterníka
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje mesačný plat starostovi obce Mgr.
Branislavovi Knechtovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a to:
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 a násobku 1,65 čo je 1.360,00 €
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 15.12.2014

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Breznička na rok 2015: 29.01.2015, 27.03.2015, 29.05.2015, 31.07.2015, 02.10.2015, 04.12.2015

K bodu 8/ záver
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.15.hod.
Zapísala:

Iveta Pauerová
….......................................................
Mgr. Branislav Knechta

Overovatelia:
Jozef Hedvigy

…......…..............................................

Peter Pagáč

…......…..............................................

