Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.12.2018
Prítomní:
Zvolený starosta:
Mgr. Branislav Knechta
Novozvolení poslanci:
Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Mgr. Marta Porubiaková
Peter Zavaterník
Mgr. Eva Šuľajová
Peter Pagáč
Igor Melicher
Hlavný kontrolór obce:
JUDr. Július Slavkovský
Doterajší poslanci:
Andrea Harániová
Ľubomír Lörinčík
Ján Prepelica
Zamestnankyňa OcÚ:
Iveta Pauerová
Neprítomní: – ospravedlnení doterajší poslanec
Ján Kamenský
Ďalší prítomní:
 podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1/ Otvorenie, určenie zapisovateľa
2/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Breznička a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Vykoná : Iveta Miadoková, predsedníčka miestnej volebnej komisie
3/ Zloženie sľubu starostu obce
4/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke,
5/ Určenie overovateľov zápisnice
Vykoná: Mgr. Branislav Knechta, starosta obce
6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8/ 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
9/ Voľba návrhovej komisie, návrh na zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov
komisií
10/ Určenie platu starostu
11/ Diskusia a organizačné veci, rôzne
12/ Uznesenie
13/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie, určenie zapisovateľa
Mgr. Branislav Knechta: „Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania,
milí hostia. Otváram ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brezničke, ktoré
sa koná v stanovenej lehote – podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, po
vykonaných voľbách do orgánov samosprávy obcí, na ktorom v prvej časti bude podaná
informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva

a tiež zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí sa vykoná zhodnotenie a realizácia volebných
výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 do
orgánov samosprávy našej obce a zloženie sľubu zvoleného starostu obce a zvolených
poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je predpokladom ujatia sa výkonu funkcií
v orgánoch samosprávy našej obce.
Vítam na tomto ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brezničke všetkých
poslancov - doterajších i novozvolených a občanov našej obce.
Za zapisovateľku zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
určujem pani Ivetu Pauerovú, zamestnankyňu obecného úradu.
K bodu č. 2/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Breznička
a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Žiadam predsedkyňu miestnej volebnej komisie pani
Ivetu Miadokovú, aby ustanovujúce obecné zastupiteľstvo oboznámila s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy našej obce a súčasne zvolenému starostovi a poslancom OZ odovzdala
osvedčenia o zvolení.“
Iveta Miadoková, predsedkyňa volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:

629

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:

422

Výsledky hlasovania na funkciu starostu obce:
Mgr. Branislav Knechta

nezávislý kandidát

Mgr. Monika Košová

Slovenská národná strana

312 hlasov
71 hlasov

Igor Melicher

SMER – sociálna demokracia

Ing. Ingrid Hazuchová

VZDOR – strana práce

30 hlasov
1 hlas

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Jozef Hedvigy

Kresťanskodemokratické hnutie

271 hlasov

2. Jana Kuklová

Kresťanskodemokratické hnutie

250

3. Mgr. Marta Porubiaková

Kresťanskodemokratické hnutie

242

4. Peter Zavaterník

Kresťanskodemokratické hnutie

209

5. Mgr. Eva Šuľajová

SMER – sociálna demokracia

200

6. Peter Pagáč

Slovenská národná strana

172

7. Igor Melicher

SMER – sociálna demokracia

172

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:
1. Ján Prepelica

Kresťanskodemokratické hnutie

165 platných hlasov

2. Miroslav Melicherčík Doma dobre

139

3. Dušan Adamec

VZDOR – strana práce

93

4. Ing. Igor Kmetík

Kresťanskodemokratické hnutie

67

5. Jozef Klimák

VZDOR – strana práce

39

6. Ing. Ján Morháč

VZDOR – strana práce

28

7. Ing. Ingrid Hazuchová VZDOR – strana práce

21

Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Ďakujem predsedkyni miestnej volebnej komisie, za
podanú správu a pokračujeme ďalším bodom.“
K bodu č. 3/ Zloženie sľubu starostu obce
Mgr. Branislav Knechta:
„Ďalším bodom prvej časti programu nášho ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva je zloženie sľubu zvoleného starostu obce. Prosím
prítomných, aby pri slávnostnom akte zloženia sľubu povstali.“
Mgr. Branislav Knechta prečítal sľub:
„ 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.“
Mgr. Branislav Knechta podpísal text sľubu a predsedkyňa MVK mu odovzdala osvedčenie
o zvolení za starostu obce Breznička.

K bodu č. 4/ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke
Mgr. Branislav Knechta: „Ďalším bodom prvej časti programu nášho ustanovujúceho
zasadnutia OZ je zloženie sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.“
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že prečíta sľub za všetkých poslancov a potom
poslanci pristúpia a podpíšu zápis (písomný text sľubu):
„ 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.“
Poslanci Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta Porubiaková,
Mgr. Eva Šuľajová a Peter Zavaterník prichádzali v abecednom poradí k podpísaniu sľubu,
kde im následne Iveta Miadoková, predsedkyňa MVK odovzdala osvedčenia o zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 5/ Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia OZ určujem poslankyne
OZ Mgr. Martu Porubiakovú a Janu Kuklovú.
K bodu č. 6/ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte
mi, aby som vám zablahoželal k zvoleniu za poslancov obecného zastupiteľstva. Pred malou
chvíľkou sme zložili zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy, tak ako
ja, aj vy ste dostali dôveru od občanov a získali ste vzhľadom na vysokú účasť voličov vo
voľbách počet hlasov silný mandát na to, aby sme pokračovali v posúvaní našej obce vpred k
rozvoju a prosperite. Za dobrú spoluprácu v predchádzajúcom období ďakujem doterajším
poslancom. Podarilo sa nám urobiť podľa mňa dosť na to, aby sa kľudne mohli pozrieť
ľuďom do očí. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať aj občanom za účasť vo voľbách,
osobitne tým, ktorí ma podporili napriek dosť nekorektnej kampani a dali tak najavo, že
s mojou prácou sú spokojní. Budem aj naďalej viesť našu obec podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia a zdravého rozumu s pomocou poslaneckého zboru. Plne si
uvedomujem, že určitej časti občanov bolo nedávno tak povediac prilepšené vyasfaltovaním
ciest, preto hlavnou prioritou do ďalšieho obdobia bude dokončiť rekonštrukciu miestnych
komunikácií na zostávajúcich poškodených úsekoch. Do doby, kým sa finančné možnosti
obce opäť obrazne povedané nadýchnu na takúto väčšiu investíciu, nebudeme zaháľať,
budeme sa snažiť realizovať menej finančne náročné projekty, respektíve sa budeme snažiť
získať prostriedky z cudzích zdrojov. Akútne je potrebné vybudovať parkovisko pri miestnom
cintoríne, tam je zámer podať projekt na rekonštrukciu domu smútku a zahrnúť parkovisko do
projektu. Pokiaľ to nebude možné, alebo projekt nebude schválený, tak svojpomocne
vybudujeme parkovisko tak, aby pokrylo aspoň najnutnejšiu potrebu na parkovacie miesta.
Ešte sú potrebné určité menšie práce na kultúrnom dom. V prvom rade by som vymenil
podlahu vo vestibule za novú dlažbu. Priestor pred bočným vchodom je už značne v zlom
stave, je tam rozpadnutý betón, javisko by bolo vhodné opraviť, podlahu na balkóne a mnohé
iné drobnejšie záležitosti. Bude to náročnejšie ako doposiaľ, projekty zamestnanosti už
pravdepodobne pokračovať nebudú a budeme mať problém v blízkej dobe zabezpečiť aspoň

kosenie a údržbu verejných priestranstiev. Preto budeme musieť zadávať tieto práce
živnostníkom, prípadne firmám. Verím, že nájdem s poslancami zhodu v určovaní priorít
najvhodnejších na realizáciu a i štyri roky sa budeme pokojne môcť postaviť pred občanov
s vedomím, že sme urobili to najlepšie čo bolo v našich možnostiach. Pomaly vstupujeme do
sviatočného obdobia. Sviatky všetkým prajem prežiť v pokoji, radosti, hojnosti a spokojnosti.
Nový rok je plný predsavzatí a plánov. Obvykle je podnetom na začiatok zmeny k lepšiemu,
preto vám prajem, aby sa vám počas roka 2019 darilo plniť novoročné predsavzatia v zdraví,
pokoji a rodinnej pohode. To by bolo v tejto chvíli všetko. Ďakujem všetkým za pozornosť
a budeme pokračovať v ďalších bodoch našej schôdze.“
K bodu č. 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
z pozvánky dnešného ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezničke
vyplýva, že prvú časť ustanoveného programu sme uskutočnili a zložením sľubu sme sa ujali
funkcií v orgánoch samosprávy našej obce. Pre naplnenie formálneho hľadiska konania
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyplývajúceho z metodického návodu
Ministerstva vnútra SR je potrebné pristúpiť k schváleniu programu ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v našej obci. V pozvánke na dnešné ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva je navrhnutý nasledovný program:
1./ Otvorenie, určenie zapisovateľa
2./ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Breznička a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
3./ Zloženie sľubu starostu obce
4./ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezničke,
5./ Určenie overovateľov zápisnice
6./ Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, 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
9./ Voľba návrhovej komisie, návrh na zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov
komisií
10./ Určenie platu starostu
11./ Diskusia a organizačné veci
12./ Uznesenie
13./ Záver
Mgr. Branislav Knechta: „Prvá časť týkajúca sa informácie o voľbách, sľub starostu
a poslancov OZ bola vykonaná a obecné zastupiteľstvo, ktorého poslanci zložili zákonom
predpísaný sľub je uznášaniaschopné. Má niekto nejaké pripomienky, dotazy alebo niekto
chce niečo doplniť? Pokiaľ tak nieje, dávam hlasovať. Kto je za to, aby sa dnešné
zastupiteľstvo riadilo týmto programom?
Hlasovanie:
ZA:

(7) Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Mgr. Eva Šuľajová, Peter Zavaterník

PROTI:

(0)

ZDRŽAL SA: (0)
Mgr. Branislav Knechta: „Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že program
ustanovujúceho zasadnutia bol schválený a budeme rokovať podľa neho.“
K bodu č. 8/ 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: „Navrhujem, aby poslankyňa Mgr. Marta Porubiaková bola
poverená oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
predpokladaných 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. Má niekto iný návrh na poslanca, ktorý by bol poverený - oprávnený? Tak dávam
hlasovať. Kto je za to aby pani Mgr. Marta Porubiaková bola povereným poslancom podľa
12 odseku 2, 3 a 6?“
Hlasovanie:
ZA:

(7) Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Mgr. Eva Šuľajová, Peter Zavaterník

PROTI:

(0)

ZDRŽAL SA: (0)
Mgr. Branislav Knechta: „Ďakujem, všetci.“
K bodu č. 9/ Voľba návrhovej komisie, návrh na zriadenie
predsedov a členov komisií

komisií obce – voľba

Mgr. Branislav Knechta: „Za navrhovateľov dnešného obecného zastupiteľstva navrhujem
poslancov Jozefa Hedvigyho a Mgr. Evu Šuľajovú. Obecné komisie navrhujem v tomto
zložení:
A / Komisia na ochranu verejného záujmu
a) predseda komisie: poslankyňa Mgr. Eva Šuľajová
b) členovia komisie: poslanci Peter Zavaterník, Peter Pagáč
B/ Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálna
a) predseda komisie: poslankyňa Jana Kuklová
b) členovia komisie: poslanci Mgr. Marta Porubiaková, Igor Melicher

C/ Komisia ochrany verejného poriadku a komisia pre vybavovanie sťažností
a) predseda komisie: poslanec Mgr. Marta Porubiaková
b) členovia komisie: poslanci Peter Zavaterník, Jozef Hedvigy
obyvatelia obce Ján Prepelica, Miroslav Melicherčík
D/ Komisia športu, kultúry a mládeže
a) predseda komisie: poslanec Igor Melicher
b) členovia komisie: poslanci Peter Pagáč, Mgr. Eva Šuľajová
E/ Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazová,
protipožiarna a protipovodňová
a) predseda komisie: poslanec Peter Zavaterník
b) členovia komisie: poslancov Igor Melicher, Mgr. Eva Šuľajová
F/ Komisia verejného obstarávania
a) predseda komisie: poslankyňa Jana Kuklová
b) členovia komisie: poslanci Jozef Hedvigy, Mgr. Marta Porubiaková
G/ Inventarizačná komisia
a) predseda komisie: poslanec Peter Zavaterník
b) členovia komisie: poslanec Jozef Hedvigy, Jana Kuklová
H/ Vyraďovacia a likvidačná komisia
a) predseda komisie:
poslankyňa Mgr. Marta Porubiaková
b) členovia komisie:

poslanci Jozef Hedvigy, Peter Zavaterník

Mgr. Branislav Knechta: „To je môj návrh ako by boli zložené komisie. Ak niekto má iný
návrh, alebo niekto nechce byť alebo ak má niečo iné, tak … nejaké pripomienky k tomu.
Nikto nemá nič proti tomuto návrhu? Dobre, dávam hlasovať, kto je za to, aby obecné
komisie a návrhová komisia na dnešné zastupiteľstvo boli v tomto zložení?“
Hlasovanie:
ZA:

(7) Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Mgr. Eva Šuľajová, Peter Zavaterník

PROTI:

(0)

ZDRŽAL SA: (0)
K bodu 10/ Určenie platu starostu
Mgr. Branislav Knechta: „Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby tento bod predniesol.“

JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór: „Vážení pán starosta, vážení novozvolení
poslanci, na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí je povinnosť určiť plat starostu obce, ktorý sa
skladá zo takých troch zložiek. Najskôr sa, ešte pred voľbami ste schválili úväzok starostu
obce, ktorý v obci Breznička predstavuje plný úväzok. Následne z prepočtu tohto úväzku kde,
ten plat sa stanovuje ako na základe údajov Štatistického úradu SR, je to priemerná mzda
v národnom hospodárstve za rok predchádzajúci, čo je za rok 2017 954 eur a príslušného
násobku v zmysle zákona 253/1994 Z.z. čo je koeficient 1,83. Minimálny plat, ktorý prináleží
starostovi je vo výške 1746 eur s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.“Mgr. Branislav
Knechta: „Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi. Myslím, že schválenie základného platu,
navrhujem, aby sa schválil základný plat, čiže tam nemusíme otvárať nejakú diskusiu,
môžeme hlasovať.“
JUD. Slavkovský: „Ja by som ešte k tomu povedal. Samozrejme obecné zastupiteľstvo
v zmysle novely zákona môže ten rozsah, ten základný plat sa môže navýšiť od 0 do 60%
kedykoľvek v priebehu volebného obdobia.
Mgr. Branislav Knechta: „Začíname nové volebné obdobie, tak si myslím, ja som spokojný.
Na naše pomery je to naozaj veľmi slušné takže … dám hlasovať. Kto je za to, aby bol
starostovi obce určený plat vo výške 1746 eur mesačne?“
Hlasovanie:
ZA:

(6) Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková,
Mgr. Eva Šuľajová, Peter Zavaterník

PROTI:

(0)

ZDRŽAL SA: (1) Peter Pagáč
K bodu 11/ Diskusia, organizačné veci, rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Čiže ďalší bod 11. Diskusia, organizačné veci, rôzne. Ak
má niekto niečo z poslancov, nejaký návrh.“
Peter Pagáč, poslanec: „Môžem začať?“
Starosta: „Áno.“
Peter Pagáč: „Neberte to ako zaujatosť, Braňo proti tebe. Minule som bol na zastupiteľstve,
bola tu zima, nechcel som prísť, ale kvôli pánovi Gáborovi som prišiel, ale dal si si preplatiť
dovolenku. Neviem, nepoznám zákony, ale myslí, si, že asi si na to nemal nárok. Neviem,
zišlo by sa to preveriť, že každý zamestnávateľ, minimálne polovicu dovolenky si musí
zamestnanec vyčerpať, ako je to neviem s tým zákonom, dobre by ti bolo preveriť. Nechcem
nejak rýpať, ale myslím si, že na to nemáš nárok, lebo je zástupca, neni dôvod, nebol si na
maródke, neni dôvod, že by si si ty dal dovolenku preplatiť, že aj zástupcovi prináleží nejaký
plat, tak ešte aj tomu zástupcovi treba odsúhlasiť ten plat. Neviem či sme sa pochopili.“
Mgr. Branislav Knechta: „Neviem či si pochopil, že ešte nie je určený zástupca.“
Peter Pagáč: „Ale ja teraz k podstate veci, že si si dal preplatiť dovolenku na ktorú
pravdepodobne nemáš nárok preplatiť, lebo ty si dovolenku máš čerpať. „
Starosta: „Môžeš dať podnet hlavnému kontrolórovi, alebo ... Neviem, tak skúsme nejakú
diskusiu, ak niekto z občanov má nejaké pripomienky. Nech sa páči ...“
Ivan Prepelica: „Ja by som sa hneď tuto hlásil...“

Starosta: „Pán Stašák sa hlásil skorej, prepáč.“
Jozef Stašák: „Ja by som sa chcel spýtať poslancov obecného zastupiteľstva, teraz zložili
sľub, práve pred chvíľou a chcem vedieť, že čo ich viedlo k odsúhlaseniu tvojho platu. Hej?
Aký k tomu majú argument, lebo ja by som navrhoval, že by bol prijatý tabuľkový plat
a verejná správa bude na budúci rok od januára zvyšovať váš plat o 10% a na ďalší rok
o 10%, čiže to je 20%. Čiže neviem prečo teraz hneď na prvej schôdzi, či ešte sa neni
rozhľadení noví poslanci, tak ti odsúhlasia takýto plat. Ja si myslím, že by ti stačil tabuľkový
plat na toto čo ty tu robíš osobne. Tak som zvedavý, chcem od každého počuť odpoveď, že
prečo sa rozhodli tak, že ti odsúhlasili teraz momentálne ten plat. Nech sa páči, po jednom,
pán Hedvigy, pán Zavaterník, Kuklová a tak ďalej a tak ďalej, chcem počuť váš názor.
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Odpovie pán hlavný kontrolór.“
Jozef Stašák: „Nepotrebujem. Ja nechcem od kontrolóra, ja som sa žiadal poslancov obecného
zastupiteľstva. Ich vyjadrenie k tomu, že zodvihli ruky za to, tak nak mi to odôvodnia. Nech
sa páči.
Igor Melicher, poslanec: „Lebo je to základný plat. Je to minimum podľa zákona.“
Jozef Stašák: „To je tvoj názor áno?
Igor Melicher: „No tak …“
Jozef Stašák: „Dobre, dobre to je tvoj názor. Ďalší nech sa páči.“
Mgr. Marta Porubiaková, poslankyňa: „Predniesol kontrolór, presne je to stanovené
zákonom.“
Jozef Stašák: „Ako?“
Mgr. Marta Porubiaková: „Predniesol kontrolór, presne je to stanovené zo zákona, aký ten
plat starosta má mať, nie je tam žiadne navýšenie, čiže presne stanovuje to zákon presne
koľko má mať. Takže sme odsúhlasili to, čo nám navrhol pán kontrolór.“
Jozef Stašák: „Ale presne môže mať aj tabuľkový plat.“
Mgr. Marta Porubiaková: „Aký tabuľkový?“
Jozef Stašák: „Ten nižší. Prečo má mať tých 1740 euro?“
Mgr. Marta Porubiaková: „No veď ale aký nižší? Presne tak je stanovené, ako je zo zákona.
Tam nemôžeš ísť nižšie.“
Jozef Stašák: „Zo zákona? „
Mgr. Marta Porubiaková: „Áno.“
Jozef Stašák: „Hej? A na Poltári má 2060 a on má 5000 obyvateľov a tu je 745. Len sa pýtam.
Igor Melicher: „Však tak odpovedá.“
Jozef Stašák: „A prečo mi to teraz ty ...“
Mgr. Branislav Knechta, starosta: „Poprosím ... Povedal som, že odpovie hlavný kontrolór.
Nebude nám tu pán Stašák rozprávať to kto bude odpovedať. Nebude nám tu klásť a diktovať
žiadne podmienky. Povedal som, že odpovie hlavný kontrolór, tak počúvaj.“
Jozef Stašák: „To sa neni podmienky, ja som sa pýtal poslancov, aký majú na to názor.
Mgr. Branislav Knechta: „Ja ti odpovedám, odpoveď ti dá hlavný kontrolór a ak to
nepochopíš, tak zavri zošit a môžeš odísť.“

Jozef Stašák: “Čo mám zavreť?“
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór: „Pán Stašák, ak by ste dovolili, ja by som vám
k tomu povedal pár slov. Ja si myslím, že dnešné ustanovujúce zasadnutie je určitá slávnostná
chvíľa pre všetkých obyvateľov, ako starostu, ako aj novozvolených poslancov. Myslím si, že
určité či už osobné, alebo neosobné invektívy, alebo vecné, nevecné pripomienky bude mať
možnosť každý občan predniesť na najbližších zastupiteľstvách. Ja by som tu neznižoval
úroveň tohto ustanovujúceho zasadnutia na takéto veci a teraz by som sa vyjadril k tomu čo
hovoríte. Pán Stašák zákon 253/1994 a verte mi, že viem o čom hovorím, určuje určité
minimum. Ten systematický výpočet som vám ja povedal. Ja vám ho ešte raz zopakujem.
Jozef Stašák: „Jasom ho počul.“
JUDr. Július Slavkovský: „Povedali ste námietku na Poltár.“
Jozef Stašák: „Áno.“
JUDr. Július Slavkovský: „Je tam tabuľka od - do.“
Jozef Stašák: „Áno.“
JUDr. Július Slavkovský: „V Poltári má predpokladám že tiež novozvolená primátorka
schválený minimálny plat a to, že pre malé obce zákon stanovuje tento hrubý príjme pre
starostu, to som nevymyslel ani ja, ani poslanci, ani novozvolený starosta, ani vy, už je to
zákon. Paragraf, teraz som to rýchlo mal nájdené, myslím, že štyri … ak by aj poslanci
obecného zastupiteľstva neurčili, alebo by sa týmto bodom nezaoberali, starostovi aj tak patrí
to minimum a to je to čo som vám povedal, 1746 euro v hrubom. Tu v tomto momente sa
nemáme o čom baviť. Keď by ani jeden poslanec nezodvihol ruku, starostovi patrí tento plat.
Pod túto hranicu sa ísť nedá. Dá sa ísť pod určitú hranicu kde sa počíta koeficient ak je niekde
myslím mínus menej ako 500 obyvateľov. ak je menej ako 500. Keď je viac ako 500, máte
proste čiaru, pod tú čiaru ísť nemôžte. Ďakujem.“
Jozef Stašák: „Takže pre vás je to najpálčivejšie.“
Starosta: „Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi, odovzdávam slovo pánovi Ivanovi
Prepelicovi, ktorý sa hlásil o slovo. Nech sa páči.“
Ivan Prepelica: „Ja by som tiež chcel o tomto rozprávať, že keď na Poltáre má dve tisíc aj
nejaké drobné, na Brezničky čo je sedemsto obyvateľov hore – dolu ...“
Starosta: „Prosím niekto iný, k nejakej inej téme. Ak má niečo ...“
Ivan Prepelica: „...prečo by som o takejto téme, veď ty si platený z našich …
Starosta: „Ak má niekto … Toto je slávnostné zastupiteľstvo a ja z toho nemienim robiť
kabaret.“
Ivan Prepelica: „Počúvaj, dal si mi slovo, tak ty nerozprávaj.“
Starosta: „Ak tu niekto má niečo iné ešte do diskusie, tak nech povie, ináč ukončím
zastupiteľstvo.“
Jozef Stašák: „Nech sa páči ukonči.“
Ivan Prepelica: „Ja som sa prihlásil a prečo mi nedáš slovo.“
Starosta: „Lebo táto téma už tu bola vysvetlená.“
Ivan Prepelica: „A prečo mi nedáš povedať, keď si taký ...“
Starosta: „Lebo táto téma už tu bola vysvetlená.“

Ivan Prepelica: „Aká bola téma vysvetlená? Pán kontrolór, mal si ho skorej predstaviť, kto je
to a prečo je tu kontrolór, aby sme sa vedeli naňho spoliehať. Ty dostávaš peňaze naše,
občanov, čo nám štát dáva, nám každému občanovi a my občania môžme aspoň povedať
nejaké slovo k tomu, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči.“
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór: „Vážení ľudia. Ak ešte, pán starosta, ak mi
udelíte slovo...“
Starosta: „Nech sa páči.“
JUDr. Slavkovský: „... lebo myslím, že každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, priznám sa
bol som novozvolený, ale nečakal som až takýto nápor hneď na prvom, ale myslím, že si bude
treba do najmenšej bodky preštudovať rokovací poriadok, aby sa tu zo žiadneho
zastupiteľstva nerobil holubník, hovorím úplne otvorene, pretože každé zastupiteľstvo má
určitý rokovací poriadok a vedie ho pán starosta. Každý diskutujúci sa má vyjadrovať vecne,
k bodom programu a v určitom čase. Vážení občania, treba si uvedomiť jednu vec, je po
voľbách a každý si zvolil svojich zástupcov. Máte tu sedem zástupcov, ktorí majú vecne
diskutovať v rámci celého zastupiteľstva. Neberte si prosím vás príklad z Poltára, kde istý pán
dôchodca, ktorí horibilne kandidoval za poslanca, toto sa pokúšal prednášať v Poltári a potom
to pozeralo, celý Poltár to potom pozeral na nete a zabával sa z toho. O tomto myslím že
zastupiteľstvo ani v jednej obci nie je a nemá byť. Ďakujem.“
Ivan Prepelica: „Ja by som chcel povedať pán starosta zahlásil, že teraz bude diskusia, tak ešte
... vy počúvate? Vy ste pán Slavkovský však?
JUDr. Július Slavkovský. „Áno.“
Ivan Prepelica: „No tak ste, korene máte na Brezničky. Tak aj vy sa tak správajte, aby sme si
nemysleli o vás, že neovládate ešte ani takéto veci. Keď pán starosta povie diskusia, tak každý
občan, ktorý chce niečo povedať, môže povedať.“
Jozef Stašák: „Má na to právo.“
Ivan Prepelica: „To je tá demokracia. Vy chcete po... demokraciu? Že nemôžme... my sme iba
prišli a seď ako pečiarka a počúvaj a potom choj domov. Veď demokracia je o tom. Keď je
diskusia občan sa prihlási a môže si povedať čo sa mu páči. Aj my občania vás platíme pán
kontrolór. Vy to nerobíte zadarmo, za naše peňaze, tak sa aj ku nám správajte slušne. Veď my
sme, čo sme zlé povedali? Čo sme zlé povedali, že sme sa prihlásili … poslanec Pagáč toto
predniesol, tak bola zahlásená diskusia, tak sme sa prihlásili.“
Jozef Stašák: „A čo je na tom zle?“
Ivan Prepelica: „Tamto nejaký pán z Poltára a toto. Je diskusia tak mohol si povedať kto čo
chce. Veď v parlamente vykrikujú tam všelijaké veci a nič sa nedeje. Nie na takejto dedine
obyčajnej a ...“
Starosta: „Dobre, ešte raz opakujem. Toto je slávnostné zastupiteľstvo...
Ivan Prepelica: „Skončil som ...“
Starosta: … ak má niekto niečo čo sa týka bodov programu tak nech sa páči.“
Ivan Prepelica: „Mňa neprekvapíš ničím. Už som skončil.“
Mgr. Branislav Knechta: „Ďakujem končím dnešné zastupiteľstvo.“

K bodu 12/ Uznesenie
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Breznička zo dňa 10.12.2018
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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a
voľbu predsedov komisií.
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1./ Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
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 v Brezničke:
- Jozef Hedvigy
- Jana Kuklová
- Igor Melicher
- Peter Pagáč
- Mgr. Marta Porubiaková
- Mgr. Eva Šuľajová
- Peter Zavaterník
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
2./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
poveruje
poslankyňu OZ Martu Porubiakovú 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.

3./ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
Zriaďuje :
A / Komisiu na ochranu verejného záujmu
Vol í:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Mgr. Evu Šuľajovú
b) členov komisie: poslancov OZ Petra Zavaterníka, Petra Pagáča
B/ Komisiu finančnú, správy obecného majetku, sociálnu
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Janu Kuklovú
b) členov komisie: poslancov OZ Mgr. Martu Porubiakovú, Igora Melichera
C/ Komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu pre vybavovanie sťažností
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Mgr. Martu Porubiakovú
b) členov komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka, Jozefa Hedvigyho
obyvateľa obce Ján Prepelica, Miroslav Melicherčík
D/ Komisiu športu, kultúry a mládeže
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Igora Melichera
b) členov komisie: poslancov OZ Petra Pagáča, Mgr. Evu Šuľajovú
E/ Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazová,
protipožiarna a protipovodňová
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka
b) členov komisie: poslancov OZ Igora Melichera, Mgr. Evu Šuľajovú
F/ Komisiu verejného obstarávania
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Janu Kuklovú
b) členov komisie: poslancov OZ Jozefa Hedvigyho, Mgr. Martu Porubiakovú
G/ Inventarizačnú komisiu
Volí:
a) predsedu komisie: poslanca OZ Petra Zavaterníka
b) členov komisie: poslanca Jozefa Hedvigyho, Janu Kuklovú
H/ Vyraďovaciu a likvidačnú komisia v zložení
Volí:
a) predsedu komisie: poslankyňu OZ Mgr. Martu Porubiakovú
b) členov komisie: poslancov OZ Jozefa Hedvigyho, Petra Zavaterníka

4/. Určenie platu starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
určuje
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 obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za r. 2017 954,- € a násobku 1,83 (podľa § 4 ods. 1.), mesačný
plat pri plnom pracovnom úväzku v sume 1.746,- € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

1. overovateľ

2. overovateľ

Mgr. Marta Porubiaková

Jana Kuklová

