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Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného dňa         
21. 11. 2014 v kultúrnom dome v Brestovci 

 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program zasadnutia: 
1.   Otvorenie zasadnutia 
2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3.   Oznámenie  výsledkov voľby starostu a  volieb do obecného zastupiteľstva    
      a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  
      novozvoleného obecného zastupiteľstva 
4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
6.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
7.   Voľba zástupcu starostu 
8.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  
9.   Diskusia 
10. Schválenie navrhnutých uznesení 
11. Záver 
 
 
1.  Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brestovci doterajší starosta 
obce Peter Tóth. Privítal  Ing. Zuzanu Andu, hlavnú kontrolórku obce a všetkých prítomných, 
ktorí prijali pozvanie na  slávnostné ustanovujúce zasadnutie. 
Úvodom skonštatoval, že nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie OZ, bude sa 
postupovať podľa metodického pokynu MV SR. 
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
     Za zapisovateľku určil Editu Fügediovú, referentku Obecného úradu. Za overovateľov 
zápisnice boli určení  Marta Ferencziová a Barnabáš Győri.  
 
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva odovzdanie  
    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  
    zastupiteľstva 
 
    Predsedkyňa miestnej volebnej komisie informovala prítomných o priebehu a o výsledkoch  
volieb volieb do orgánov samosprávy obcí. 
 
Za starostu bol zvolený: 
 
Peter Tóth    počtom hlasov  238 



Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 
 
1. Ing. Ervin Végh  počtom hlasov  188 
2. Marta Ferencziová počtom hlasov  178 
3. Štefan Rákóczi  počtom hlasov  137 
4. Štefan Szukola  počtom hlasov 129 
5. Barnabáš Győri  počtom hlasov 120 
 
Ďalšie poradie kandidátov: 
 
6. Peter Hír      počtom hlasov 99 
7. Ing. Tímea Fügediová počtom hlasov  95 
8. Zoltán Bagin  počtom hlasov 74 
9. Alfréd Dohorák   počtom hlasov 51 
 
Účasť voličov v percentách:    62,70% 
 
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

 ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
  

     Predsedkyňa miestnej volebnej komisie prečítala text sľubu starostu obce. Novozvolený 
starosta pán Peter Tóth svojim podpisom pod text sľubu zložil sľub. Predsedkyňa miestnej 
volebnej komisie odovzdala novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení a insigniu.  
 
5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
      Novozvolený starosta  prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, poslanci 
zložili sľub a potvrdili svojím  podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné 
zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií. 
 
6.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
      Novozvolený starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom poďakoval za prejavenú 
dôveru. Zaviazal sa, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude snažiť zo 
všetkých síl, aby obec Brestovec sa rozvíjala k spokojnosti všetkých občanov a atmosféra 
medzi občanmi bola čo najlepšia a tiež sa zaviazal, že bude pokračovať v aktivitách a akciách, 
ktoré sú už rozbehnuté.  
 
7.  Schválenie programu zasadnutia 
 
      Starosta predložil na schválenie program zasadnutia OZ. Poslanci tento návrh hlasovaním 
schválili bez pripomienok.  
 
8.  Voľba zástupcu starostu 
       
 Starosta obce navrhol za zástupcu starostu p. Ing. Ervina Végha, ktorý bude oprávnený 
viesť a zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo tento návrh 
jednohlasne odsúhlasilo. 
 



9.  Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu komisií 
 
Starosta obce predložil návrh na zriadenie sociálnej komisie obecného zastupiteľstva,  za 
predsedu komisie navrhol poslankyňu Martu Ferencziovú za členov komisie navrhol 
ostatných 4 poslancov. Predložený návrh bol obecným zastupiteľstvom jednohlasne 
schválený. 
 
9. Diskusia 
V diskusii nevystúpil ani jeden poslanec.  
 
10.  Návrh uznesení 
 
Návrh uznesení prečítal pán Ing. Ervin Végh.  
 
11. Záver 
 
     Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta  poďakoval prítomným na účasť 
a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:  Bc. Edita Fügediová   Peter Tóth  
 starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Marta Ferencziová       ....................................................... 
 
Barnabáš Győri            .......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I A 
 z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec  

zo dňa 21. 11. 2014 
(1-3) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Oznámenie  výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 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. 

3. Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedu komisie 
 

Uznesenie č. 1 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
A. b e r i e   na   v e d o m i e  

 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 
B. k o n š t a t u j e ,  ž e  

 
1. novozvolený starosta obce Peter Tóth zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 
 

1. Marta Ferencziová 
2. Barnabáš Győri 
3. Štefan Rákóczi 
4. Štefan Szukola 
5. Ing. Ervin Végh 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
p o v e r u j e :  
 

poslanca     Ing Ervina Végha  za zástupcu starostu a 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. 



Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 

Uznesenie č. 3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
A. z r i a ď u j e : 
 
sociálnu komisiu 
 
B. v o l í :  
 
predsedu komisie Marta Ferencziovú 
 
a členov komisie: Barnabáš Győri, Štefan Rákóczi, Štefan Szukola, Ing. Ervin Végh  

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 


