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Z á p i s n i c a 

Z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 28.11.2022  

o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Brodskom 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program ustanovujúceho zasadnutia: 

 

1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie platu starostu obce 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

5. Zriadenie komisií obecného zastupitelstva a voľba predsedov                     

6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

7. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupu starostu 

8. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie sobášiaceho 

9. Diskusia                                                 

10. Záver 

 

       

 

1. Otvorenie 

 

      Úvodom, nakoľko sa jedná o Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, zaznela 

v rokovacej sále hymna Slovenskej republiky. 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brodskom otvorila starostka Anna Krídlová. 

Privítala prítomných občanov a zároveň poďakovala bývalým poslancom za spoluprácu v minulom 

volebnom období. 

 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Brodské 

 

      Starostka Anna Krídlová požiadala predsedníčku Miestnej volebnej komisie Mgr. Veroniku 

Chorvátovú na oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v obci Brodské konaných dňa 

29.10.2022. 

Mgr. Veronika Chorvátová predsedníčka Miestnej volebnej komisie prečítala zápisnicu 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy. Za starostu bol zvolený Ing. Vladimír Kocúr a 8 

poslancov. Zápisnica z volieb zo dňa 29.10.2022 je prílohou tejto zápisnice. 
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3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

      Novozvolený starosta Ing. Vladimír Kocúr prečítal sľub, ktorý potvrdil podpisom. Zároveň 

podpísal čestné vyhlásenie o nevykonávaní žiadnej funkcie nezlučiteľnej s funkciou starostu 

a prevzal vedenie zasadnutia OZ. 

 

 

4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

      Novozvolený starosta Ing. Vladimír Kocúr prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

a vyzval poslancov na podpísanie sľubu v abecednom poradí. Po podpise im zablahoželal. 

Poslanci zároveň podpísali čestné prehlásenie o nevykonávaní žiadnej funkcie nezlučiteľnej 

s funkciou poslanca a prevzali si Osvedčenia za poslanca OZ v Brodskom. 

  

Pán starosta prečítal príhovor, poďakoval občanom za účasť na voľbách. 

       

 

5. Schválenie programu rokovania 

 

      Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, pán starosta predložil poslancom program 

rokovania: 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie platu starostu obce 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva                     

6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

7. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupu starostu 

8. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie sobášiaceho 

9. Diskusia                                                 

10. Záver 

 

Pripomienky: 

Keďže neboli žiadne pripomienky, pán starosta dal hlasovať za schválenie programu. 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8 poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  

    Za zapisovateľku určil p. Lenku Mrázovú.  
                                                                          

    Za overovateľov zápisnice poveril: p. Ondreja Štvrteckého a p. Stanislava Ralbovského 

2. Voľba návrhovej komisie 

Návrh predložil starosta Ing. Vladimír Kocúr. 

Za členov návrhovej komisie navrhol p. Michala Šimona a p. Adama Michalovského. 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8 poslancov   

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 

 

Návrhová komisia bude pracovať v zložení, v akom bola navrhnutá. 

 

 

3. Určenie platu starostu 

 

      Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov  určiť 

plat novozvolenému starostovi obce. 

 

Starosta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho postavenie upravuje zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13.  

 

Platové náležitosti upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch  starostov obcí a primátorov miest.  

 

Starostovi patrí minimálny zákonný plat, ktorý určuje § 4 odsek 2 v spojení s § 3 odsek 1 zák. č. 

253/1994 Z. z. resp. u úväzkových starostov ustanovenie § 4 ods. 5 citovaného zákona. 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8 poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č. 1/2022 -   OZ v Brodskom určuje v súlade s § 3 a 4 zákona NR SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení  a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov plat 

starostovi obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca národného hospodárstva SR za predchádzajúci 
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kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 a jeho zvýšenie podľa § 4 

ods. 2 o 0 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

                                                   

 

                                                                                                                         Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

4. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

 

      Úlohy poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecné zastupiteľstvo vyplývajú z 

§ 12 zákona o obecnom zriadení. Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za 3 mesiace, 

zvolá ho zástupca, alebo iný poslanec poverený zastupiteľstvom.  

Návrh: Michal Šimon 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x  x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa  x       

 

Za :              7  

Proti:           0 

Zdržal sa:    1 

 

 

Uznesenie č. 2/2022  -  OZ v Brodskom poveruje  poslanca Michala Šimona 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. 

 

                                                                                                                        Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií OZ a voľba 

členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 
      Na ustanovujúcom zasadnutí je potrebné zriadiť komisie obecného zastupiteľstva, zvoliť 

predsedov komisií a členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

 
Členov ostatných komisií zvolíme na najbližšom zasadnutí po dohode. 

 

Návrh komisií obecného zastupiteľstva je nasledovný: 

 

1. Komisia ekonomická, finančná a správy majetku 

2. Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže 

3. Komisia stavebná, životného prostredia a dopravy 

4. Komisia sociálna a zdravotná   

5. Komisia priestupková a verejného poriadku  

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
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7. Komisia na vybavovanie sťažností 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8   

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 

 
Uznesenie č. 3/2022 -    OZ v Brodskom zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva a to: 

a) komisia ekonomická, finančná a správy majetku 

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže 

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy 

d) komisia sociálna a zdravotná  

e) komisia priestupková a verejného poriadku 

f) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

g) komisia pre vybavovanie sťažností 

 

 

                                                                                                                          Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

Navrhnutí predsedovia komisií OZ: 

 

1. Komisia ekonomická, finančná a správy majetku - Martin Praženka 

2. Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže - Adam Michalovský 

3. Komisia stavebná, životného prostredia a dopravy - Stanislav Ralbovský 

4. Komisia sociálna a zdravotná – Mgr. Božena Bílková  

5. Komisia priestupková a verejného poriadku - Ludvík Barkoci  

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Samuel 

Čulen 

 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8  poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č. 4/2022 - OZ v Brodskom  volí za predsedov komisie obecného zastupiteľstva:  

a) komisia ekonomická, finančná a správy majetku -  p. Martin 

Praženka   

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže – p. Adam 

Michalovský 
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c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy – p. Stanislav 

Ralbovský 

d) komisia sociálna a zdravotná  – Mgr. Božena Bílková 

e) komisia priestupková a verejného poriadku – p. Ludvík Barkoci 

f) komisia pre ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov- p. Samuel Čulen 

 

                                                                                                                       Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

Voľba členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov    

 

Návrh: Stanislav Ralbovský 

             Michal Šimon 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8  poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 

 

Uznesenie č.5/2022 - OZ v Brodskom volí za  členov komisie pre ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

                                              - p. Stanislava Ralbovského 

                                              - p. Michala Šimona 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

6. Plán zasadnutí OZ na rok 2023 

 

      Poslanci sa už stretli na pracovnej porade a stanovili si plán zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Návrh:    1. zasadnutie - 09.02.2023 

               2. zasadnutie - 20.04.2023 

               3. zasadnutie - 15.06.2023 

               4. zasadnutie - 21.09.2023 

               5. zasadnutie - 14.12.2023 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8  poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 
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Uznesenie č. 6/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí OZ v Brodskom na rok   2023  

podľa   predloženého návrhu: 

1. zasadnutie 9. február 2023 

2. zasadnutie 20. apríl 2023 

3. zasadnutie 15. jún 2023 

4. zasadnutie 21. september 2023 

5. zasadnutie 14. december 2023 

 

 

                                                                                                                       Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

7. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupu starostu 

 

Podľa  par. 13 b odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení starosta poverí poslanca 

zastupovaním na celé funkčné obdobie.  

 

Je nepísaným zvykom, že zástupca by mal byť ten, ktorý mal najväčšiu dôveru voličov a preto 

poverujem za zástupcu starostu pána Martina Praženku. 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za  x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa x        

 

Za :              7 poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    1 

 

Uznesenie č. 7/2022  - OZ v Brodskom berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

zastupovaním starostu je poverený poslanec p. Martin Praženka.  

  

                                                                                                                       

                                                                                                                       Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

8. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie sobášiaceho 

 

Podľa legislatívy je obec povinná zabezpečiť sobáš snúbencov a preto je potrebné  poveriť 

sobášiaceho podľa zákona č. 36/2005 o rodine  § 4 odsek 3. 

 

Výkonom funkcie sobášiaceho poverujem pani Mgr. Boženu Bílkovú. 

 

Hlasovanie: 
 M.Praženka M.Šimon A.Michalovský S.Čulen B.Bílková L.Barkóci S.Ralbovský O.Štvrtecký 

Za x x x x x x x x 

Proti         

Zdržal sa         

 

Za :              8 poslancov 

Proti:           0 

Zdržal sa:    0 
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Uznesenie č. 8/2022  - OZ v Brodskom berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

výkonom funkcie sobášiaceho je poverená poslankyňa Mgr. Božena 

Bílková. 

 

                                                                                                                        Ing. Vladimír Kocúr  

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

9. Diskusia 

 

      Pán starosta Ing. Vladimír Kocúr oznámil občanom a zároveň ich pozval na Mikuláša – dňa 

6.12.2022 o 16,00 hod pred KD. 

 

10. Záver 

 

      Na záver zasadnutia OZ p. starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť 

a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:                              Overovatelia:                                Starosta obce:  

Lenka Mrázová                             Ondrej Štvrtecký                      Ing. Vladimír Kocúr 

  

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

 

 

                                                       Stanislav Ralbovský                    Prednosta OcÚ: 

                   Ing. Róbert Hladík 

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

             


