OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 7. decembra 2018 o 16.00 hod. v malej zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok
René, Žofčák Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton

OSPRAVEDLNENÍ:
NEOSPRAVEDLNENÍ:

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení
o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej komisie
9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu
11. Poverenie sobášiaceho
12. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Ivana Kolesnáčová,
ktorá privítala poslancov a prítomných na ustanovujúcom zasadnutí. Skonštatovala, že na
zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2:
Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Valentína Dóciová informovala prítomných
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018 a to nasledovne:
V zozname voličov zapísaných 737 občanov.
Volieb sa zúčastnilo 299 občanov.
Zvolený starosta podľa počtu platných hlasov
Ivana Kolesnáčová, PhDr.

274

Zvolení poslanci podľa získaných platných hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marek Dóci
Ján Džubanský
Martin Šamudovský
René Eštok
Anton Žofčák
Imrich Hrubý
Anton Mihaľo

233
205
205
182
180
155
102

K bodu 3:
Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
Ing. Valentína Dóciová poprosila novozvolenú starostku obce o zloženie sľubu
a zároveň jej odovzdala insignie.
PhDr. Ivana Kolesnáčová zložila sľub v tomto 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.“

K bodu 4:
Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
Starostka obce poprosila novozvolených poslancov, aby po vyzvaní prišli a zložili sľub
poslanca obecného zastupiteľstva a následne ho svojim podpisom aj potvrdili.

Poslanci zložili sľub 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.“
Pani starostka im po zložení sľubu odovzdala osvedčenie o voľbe.

K bodu 5:
Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila návrh programu na rokovanie OZ, ktorý poslanci obdŕžali
v pozvánke. Navrhla doplniť program o bod: Zlepšenie technického vybavenia odborných
učební v ZŠsMŠ Bracovce, nakoľko ju o to požiadal riaditeľ školy Mgr. Peter Novák.
Všetci prítomní poslanci s doplneným bodom v návrhu programu súhlasili a schválili ho bez
pripomienok.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení
o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej komisie
9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu
11. Poverenie sobášiaceho
12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠsMŠ Bracovce
13. Záver

K bodu 6:
Vystúpenie novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka PhDr. Ivana Kolesnáčová predniesla príhovor, v ktorom sa
poďakovala za prejavenú dôveru, ktorá sa prejavila tým, že občania ju podporili svojimi

hlasmi, zagratulovala aj zvolením poslancom. Súčasne sa im poďakovala za spoluprácu
v predchádzajúcom volebnom období a zapriala im, aby mali aj naďalej veľa zdravia a chuti
pracovať na rozvoji obce tak ako doteraz.
K bodu 7:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na celé obdobie bola starostkou navrhnutá Bc. Marianna Šamudovská.
Za overovateľov boli pre toto zasadnutie navrhnutí a poverení poslanci Džubanský Ján
a Šamudovský Martin.
Navrhnutú zapisovateľku a overovateľov zápisníc poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8:
Voľba mandátovej komisie
Navrhnutí do tejto komisie boli poslanci Dóci Marek, Hrubý Imrich a Žofčák Anton.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a mandátovú komisiu schválili bez pripomienok.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 9:
Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
Funkciou zástupcu starostu obce bol starostkou obce poverený poslanec Martin
Šamudovský.

K dobu 10:
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu
Touto funkciou bol starostkou navrhnutý na poverenie poslanec Anton Mihaľo, ktorý
návrh prijal a súhlasil s ním. Ostatní poslanci nemali pripomienky.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 11:
Poverenie sobášiaceho
Za sobášiacich pre matričný úrad Bracovce boli určení:

PhDr. Ivana Kolesnáčová a v prípade jej neprítomnosti bol funkciou sobášiaceho poverení
poslanec Martin Šamudovský- zástupca starostky obce Bracovce.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 12:
Riaditeľ ZŠsMŠ informoval poslancov o tom, že škola podala žiadosť o NFP- projekt:
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební, uznesenie a schválenie ktorého sa už na
zasadnutí obecného zastupiteľstva prejednalo a prijalo 5.5.5017. Z administratívneho hľadiska
je však potrebné opätovné schválenie a prijatie uznesenia.
Poslanci jednohlasne súhlasili a opätovne schválili návrh.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 13:
Záver
Obecné zastupiteľstvo nepreberalo viac bodov programu. Starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. Schôdza bola ukončená 16:30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Džubanský Ján
Šamudovský Martin
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 7. decembra 2018

..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz. č. 63/ 2018

K bodu 2
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Berie na vedomie:
1. Výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. Vystúpenie novozvolenej starostky,

Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce PhDr. Ivana Kolesnáčová zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce,
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin
Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz.č. 64/2018

K bodu 5

Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OU v Bracovciach s doplnením programu
o bod 12

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení
o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba mandátovej komisie
9. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu
11. Poverenie sobášiaceho
12. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠsMŠ Bracovce
13. Záver
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 9

uz. č. 65/ 2018

Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Berie na vedomie:
Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaní starostu bude poslanec Martin Šamudovský

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz. č. 66/ 2018

K bodu 10

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Poveruje
Poslanca Antona Mihaľa zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľsta v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz. č. 67/ 2018

K bodu 11
Poverenie sobášiaceho

K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
Schvaľuje:
Sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie: Martin Šamudovský

Hlasovanie

za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

OBEC BRACOVCE
UZNESENIE
zo zasadnutia Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Bracovciach
zo dňa 7. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz. č. 68/ 2018

K bodu 12

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠsMŠ Bracovce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „ Zlepšenie technického vybavenia
odborných učební v ZŠsMŠ Bracovce, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 7 430,49 € / slovom:
sedemtisícštyristotridsať eur 49 centov.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu obce

Hlasovanie za: Dóci Marek, Džubanský Ján, Šamudovský Martin, Eštok René, Žofčák
Anton, Hrubý Imrich, Mihaľo Anton
Proti: 0
Zdržali sa: 0

PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

