
Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

 ktoré sa uskutočnilo dňa 22. novembra 2018 v budove Základnej školy v Košeci 
 
 

Prítomní 
 

Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce  PaedDr. Miroslava Švehlová, poslankyňa  

Mgr. Dana Bajzíková, poslankyňa   Mária Kalamenová, poslankyňa   

Radovan Kolembus, poslanec   Mgr. Božena Gábelová, poslankyňa 

Miroslav Vančík, poslanec     

 

Neprítomní 

Bc. Pavol Ondrejka, poslanec   Ladislav Bugala, poslanec 

Mgr. Alena Jáňová, poslankyňa  Alena Dobrodejová, HK 

 

Hostia 

Podľa prezenčnej listiny 

 
ROKOVANIE 

 
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 
1.1. Otvorenie zasadnutia 
 
Na úvod slávnostného zasadnutia si prítomní vypočuli štátnu hymnu. Otvorenie dnešného 
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce Mgr. Radomír 
Brtáň a privítal hostí. 
 
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Písaním zápisnice bola poverená : 
 Andrea Bušíková  
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :  
1/ PaedDr. Miroslava Švehlová  
2/ Mária Kalamenová 
 
 
 
 
 



1.3 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu a volieb do  
obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi  
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie Miroslava Štepanovičová oboznámila poslancov a 
všetkých prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 
10. novembra 2018. Správa je priložená písomne. Zároveň vyzvala novozvoleného starostu 
obce Mgr. Radomíra Brtáňa, aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu.  
 
1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 
 
Sľub starostu obce: 
„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 všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň zložil do rúk predsedníčky Miestnej volebnej komisie 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. Po zložení sľubu mu predsedníčka MVK Miroslava 
Štepanovičová odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce Košeca. 
 
1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
 Sľub poslancov obecného zastupiteľstva: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecné záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
Mandát poslanca OZ vzniká jeho zvolením a vydaním osvedčenia o zvolení. Poslanec sa však 
svojej funkcie ujíma až po zložení a podpísaní zákonom predpísaného sľubu. V zmysle 
metodického pokynu prečítal sľub poslanca starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, poslanci ho 
následne potvrdili svojim podpisom. Po zložení sľubu poslancov OZ im predsedníčka MVK 
Miroslava Štepanovičová odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného 
zastupiteľstva v obci Košeca. Novozvoleným poslancom zablahoželal aj starosta obce Mgr. 
Radomír Brtáň a poďakoval predsedníčke MVK za akt odovzdávania osvedčení. 
 
Starosta obce ďalej konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je na dnešnom 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomných 6 poslancov a preto uznal 
toto zasadnutie za spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
1. (2.) Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 
 
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je uvedený na pozvánke 
bol zverejnený aj na vývesnej tabuli obecného úradu a v obecnom rozhlase, vychádza z 
doterajšej praxe, ale i z metodického pokynu ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý 
odporúča pripraviť a uskutočniť toto zasadnutie tak, aby toto bolo dôstojné a zodpovedalo 



postaveniu starostu, poslancov OZ a jeho aktívov. I napriek tomuto konštatovaniu sa 
prítomných poslancov starosta spýtal, či sú k tomuto programu také návrhy na doplnenie či 
rozšírenie o zaradení ktorých je potrebné rozhodnúť hlasovaním. Keďže sa nikto neprihlásil, 
program prvého zasadnutia OZ bol schválený.  
 
Uznesenie č. 86/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schvaľuje 
program svojho zasadnutia dňa 22.11.2018 nasledovne:  
1. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
4. Príhovor starostu obce 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia 

obecného zastupiteľstva  
6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 
7.     Schválenie termínu 1. pracovného zasadnutia poslancov a schválenie termínu 
najbližšieho zasadnutia OZ v mesiaci december 2018 
8. Záver ustanovujúceho zasadnutia  
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
2. (3.) Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
Návrh na zloženie jednotlivých komisií potrebných pre dohľad nad priebehom dnešného 
ustanovujúceho zasadnutia a v súlade s ustanoveniami Zákona o obecnom zriadení   
predniesol starosta Mgr. Radomír Brtáň: 
 
Uznesenie č. 87/2018 
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
- PaedDr. Miroslava Švehlová - predseda 
- Mária Kalamenová - člen 
- Mgr. Dana Bajzíková - člen 
2. Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti podpisov pod textom 
zákonom predpísaného sľubu 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 
zvolených funkcionárov 

- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



Uznesenie č. 88/2018 
OZ v Košeci podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 

1. Zriaďuje návrhovú komisiu v zložení 
- Mgr. Božena Gábelová - predseda 
- Radovan Kolembus - člen 
- Miroslav Vančík - člen 
2. Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
3. (4.) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
Zriadená mandátová komisia overila zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie 
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti podpisov pod 
textom zákonom predpísaného sľubu. Zároveň skontrolovala čestné vyhlásenia 
o nezlučiteľnosti funkcií s postom starostu obce či poslanca obecného zastupiteľstva. Správu 
o výsledku svojej činnosti predniesla predsedníčka prítomným. Poslanci vzali na vedomie 
a konštatovali: 
 
Uznesenie č. 89/2018  
Obecné zastupiteľstvo v obci Košeca 

1. Berie na vedomie 
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
- predloženú správu mandátovej komisie 
2. Konštatuje: 
- novozvolený starosta obce Mgr. Radomír Brtáň zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
- novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Dana Bajzíková,  
Mgr. Božena Gábelová,  
Mária Kalamenová,  
Radovan Kolembus,  
PaedDr. Miroslava Švehlová a 
Miroslav Vančík  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. (6.) Príhovor starostu obce 
Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa prihovoril k prítomným. Poďakoval voličom, vyslovil 
záväzok k prejavenej dôvere. Vyslovil presvedčenie, že nová zostava poslancov bude pre 
neho viac ako dobrým partnerom a svoju vôľu byť kvalitným a dobrým partnerom obecného 
zastupiteľstva. Prioritou pre neho zostáva naďalej verejný záujem a potreby obyvateľov 
obce, ktorej podriadi každodennú prácu. 



6. (7.) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 90/2018 
OZ v Košeci podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 
POVERUJE 
poslanca Miroslava Vančíka 
za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Miroslav Vančík) 
 
7.  (8.) Informácia starostu o poverení zástupcu starostu  
 
ZÁSTUPCA STAROSTU 
V súlade s § 13 b Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Starosta obce poveruje:  
Poslankyňu Miroslavu Švehlovú zastupovaním starostu obce Košeca v zmysle ustanovenia § 
13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
8. (9.) Schválenie termínu 1. pracovného zasadnutia poslancov a schválenie termínu 
najbližšieho zasadnutia OZ v mesiaci december 2018 
 
Uznesenie č. 91/2018 
OZ v Košeci schvaľuje termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva na 13. 
decembera 2018 o 17.00 hod. 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
9. (10.) Záver ustanovujúceho zasadnutia 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Mgr. Radomír Brtáň, ktorý 
poďakoval prítomným za účasť. (18:45 hod.) 
 

Starosta obce: Mgr. Radomír Brtáň    Zapisovateľ: Andrea Bušíková 

Overovatelia: 

 

       __________________________          ________________________ 

     Mária Kalamenová     PaedDr. Miroslava Švehlová 

V Košeci,  28.11.2018 


