
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Brezolupy, konaného dňa  

16. novembra 2022 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia, hymna 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila: zapisovateľka – Monika Čabráková   

                                    overovatelia – Ing. Peter Plášek a Pavol Mačas 

3. Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, odovzdávanie osvedčení o zvolení starostu 

a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva. 

4. Zloženie a podpísanie sľubu zvoleného starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že zvolená starostka obce Iveta Rosová zložila a 

podpísala sľub tak, že predpísaný sľub prečítala a potvrdila svojím podpisom.  

 

5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca Obecného zastupiteľstva tak, že novozvolená poslankyňa OZ Mgr. Emília Melasová, 

DiS. art. prečítala text sľubu poslancov OZ a spolu s ďalšími zvolenými  poslancami  

Ing. Dalibor Korbela 

Pavol Mačas  

Ing. Peter Plášek 

Ing. Miroslav Oršula 

jednotlivo, slovom „ sľubujem“ zložili sľub a potvrdili svojím podpisom. 

 

6. Príhovor starostky obce 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie príhovor starostky obce Ivety Rosovej. V príhovore 

starostka obce poďakovala voličom za prejavenú dôveru. Zablahoželala novozvoleným 

poslancom. Informovala prítomných, že 8. decembra bude kolaudácia projektu , ktorým bude 

obec pripojená na nový zdroj vody, ďalej o získaní pozemku pod KD v Jerichove do vlastníctva 

obce. Nakoniec informovala, že momentálne je pripravený projekt na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie časti obce Jerichov, nakoľko v blízkej dobe má vyjsť výzva z EÚ do ktorej sa chce 

obec zapojiť. 

 

 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia. K program nikto nemal 

pripomienky, starostka obce navrhla hlasovanie.  

 

8. Voľba mandátovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie mandátovej komisie – členovia: 

Mgr. Miriam Poliačiková, Mgr. Dagmar Píšová, Monika Čabráková.  

                     

9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu mandátovej komisie. Mandátová komisia 

zriadená pre ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva overila: 

1. Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Brezolupoch dostali osvedčenie 

o zvolení vydané miestnou volebnou komisiou. 

2. Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.  

3. Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú 

s funkciou starostu, poslanca, na základe vlastnoručne podpísaných vyhlásení.  

 

10. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať    

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie zástupcu starostky obce 

 

A. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostky Ivety Rosovej poverilo poslankyňu Mgr. Emíliu 

Melasovú DiS. art. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

B. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že zastupovaním starostky obce Brezolupy je 

poverený Ing. Miroslav Oršula, v zmysle §13b, ods. 1 a 3.  

 

11.  Plat starostky 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, 

starostke obce Ivete Rosovej prináleží plat podľa zákona, nakoľko nebol predložený návrh na 

zvýšenie platu. 

 

12. Rôzne, diskusia 

 

Starostka obce oboznámila prítomných o budúcom zvýšení poplatku za komunálny odpad, 

vzhľadom na to sa musí vypracovať dodatok k Všeobecne záväznému  nariadeniu, to bude 

prerokované na ďalšom zasadnutí OZ. 

Ďalej oboznámila, že dňa 03. decembra 2022 bude v obci Brezolupy Mikuláš na  voze 

s koníkom.  

Starostka obce poďakovala odchádzajúcim poslancom a zástupkyni za spoluprácu počas celého 

volebného obdobia. 

V bode diskusia nikto iný nemal námety a pripomienky.  

 

 



 

13. Prehľad prijatých uznesení 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 Program ustanovujúceho zasadnutia OZ v obci Brezolupy 

 Zloženie mandátovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 otvorenie zasadnutia ustanovujúceho OZ 

 Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

 výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 vystúpenie zvolenej starostky 

 správu mandátovej komisie 

 poverenie zástupcu starostky 

 plat starostky 

          

 

 

Zapísala:                                                                         Starostka obce: 

Monika Čabráková                                                             Iveta Rosová 

Dňa: 22. novembra 2022 

Overili:  

Ing. Peter Plášek  

Pavol Mačas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 16. novembra 2022 

 

Uznesenie č. 1/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch  

A. berie na vedomie 

a) otvorenie zasadnutia ustanovujúceho OZ 

b) určenie zapisovateľky Moniky Čabrákovej 

c) určenie overovateľov zápisnice Pavla Mačasa, Ing. Petra Plášeka 

d) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

e) vystúpenie zvolenej starostky 

d) správu mandátovej komisie 

 

B. konštatuje, že 

1. zvolená starostka obce Iveta Rosová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca    

obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Emília Melasová, DiS. art. 

Ing. Dalibor Korbela 

Pavol Mačas 

Ing. Peter Plášek 

Ing. Miroslav Oršula  

  

                                                                               

Uznesenie č. 2/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje program ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva obce Brezolupy konané dňa 16.11.2022, tak ako bol navrhnutý starostkou obce 

Ivetou Rosovou. 

Priebeh hlasovania: 

Prítomní poslanci: 5 

Za:  5     Proti:    0         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 3/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zloženie mandátovej komisie – členovia: 

Mgr. Miriam Poliačiková, Mgr. Dagmar Píšová, Monika Čabráková.  

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

 



 

Uznesenie č. 4/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch poveruje poslankyňu Mgr. Emíliu Melasovú DiS. art. 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 5/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že zastupovaním starostky obce Brezolupy je 

poverený Ing. Miroslav Oršula, v zmysle §13b, ods. 1 a 3.  

 

                                                                                 

Uznesenie č. 6/2022, zo dňa 16.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov, 

starostke obce Ivete Rosovej prináleží plat podľa zákona, nakoľko nebol predložený návrh na 

zvýšenie platu. 

 

                                                                              

 

 

Zapísala, dňa 22.11.2022: Monika Čabráková                                 Starostka obce 

Overili: Ing. Peter Plášek                                                                       Iveta Rosová 

   Pavol Mačas 

 


