
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

dňa 06.12.2018 

 

Prítomní: starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

  hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

  poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová, Lucia Lacko Blahová,  

Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela Šovčíková,  

Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií  

5. Zloženie sľubu zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva  

6. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

8. Určenie náležitostí pre uzatváranie manželstiev na Matričnom úrade Nedožery-Brezany 

9. Ukončenie 

 

K bodu l - Otvorenie  

 

V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna 

SR. Po jej doznení otvoril a viedol úvodnú časť zasadnutia JUDr. Martin Mokrý , ktorý privítal 

zvolených poslancov, starostu a občanov obce. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa 
 

Zapisovateľ: Mgr. Petonela Šovčíková 

  

K bodu 3 - Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018 oboznámila 

podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Lenka Djokičová, PhD. (príloha zápisnice) 

 

K bodu 4 - Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií  

 

Zvolený starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. na výzvu p. JUDr. Martina Mokrého 

prečítal sľub starostu (príloha zápisnice). Po jeho podpísaní prevzal obecné insígnie a 

pokračoval vo vedení obecného zastupiteľstva. 



 

K bodu 5 - Zloženie sľubu zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva  

 

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub poslanca, 

ktorý následne aj podpísali (príloha zápisnice).  

 

Starosta predniesol príhovor k občanom. 

 

Doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia o bod: Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na SO OPII do projektu: 

• Názov projektu: „Wifi pre teba“ 

• Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu: 750 Eur 

z celkových oprávnených výdavkov zo strany žiadateľa. 

• Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

 Starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD. predniesol doplnenie bodu programu, tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

K bodu 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a overovateľov zápisnice. 

 Program zasadnutia predniesol starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

Overovatelia:  Lucia Lacko Blahová 

  Ing. Monika Šimová 

 

K bodu 7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov poverilo Ing. 

Moniku Šimovú ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

K bodu 8 - Určenie náležitostí pre uzatváranie manželstiev na Matričnom úrade Nedožery-

Brezany 

 Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov určilo pre účely 

uzavretia manželstva obradnú miestnosť na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch, 

sobášne dni na piatok a sobotu a do výkonu funkcie sobášiaceho starostu obce  Ing. Jaroslava 

Pekára, PhD. a poslanca PhDr. Jána Beňadika, PhD. 

 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO OPII do projektu: 

• Názov projektu: „Wifi pre teba“ 



• Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu: 750 Eur 

z celkových oprávnených výdavkov zo strany žiadateľa. 

• Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

 Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválilo 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO OPII do projektu: Wifi pre Teba. 

K bodu 9 - Ukončenie  

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za 

účasť starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

 

 

Zapisovateľ:   Mgr. Petronela Šovčíková 

 

 

 

Za overovateľov:  Lucia Lacko Blahová 

 

 

   Ing. Monika Šimová 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

         starosta obce 


