
OBEC BRESTOVEC, Obecný úrad v Brestovci, 
946 17 Brestovec č. 86 

 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného dňa         
22. 12. 2010 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 
Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

- informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

- zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

- zloženie sľubu novozvolených poslancov 

3. Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

6. Voľba zástupcu starostu 

7. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu komisií 

8. Správa mandátovej komisie 

9. Plat starostu 

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver 

 

 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 
      Ustanovujúce zasadnutie OZ v Brestovci bolo zahájené hymnou Slovenskej republiky. 

Rokovanie otvoril doterajší starosta obce Mgr. Július Vajlik. Privítal všetkých prítomných, 

ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné ustanovujúce zasadnutie.  

 

2. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 

- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
      Doterajší starosta obce určil za zapisovateľku Editu Fügediovú. Oznámil, že 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli 

určení  Mgr. Zita Bergendi Raffai a Attila Győri.  
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- informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

      Správu o výsledku volieb predložil predseda miestnej volebnej komisie František Panyi. 

Správa je prílohou zápisnice. 

 
- zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

      Doterajší starosta obce prečítal text sľubu starostu obce. Po zložení sľubu odovzdal 

novozvolenému starostovi insigniu a požiadal ho o vedenie prvého zasadnutia OZ. 

 

- zloženie sľubu novozvolených poslancov 
      Novozvolený starosta Peter Tóth prečítal znenie sľubu poslanca OZ, poslanci zložili sľub 

podpisom pod text sľubu.  

 
3. Vystúpenie novozvoleného starostu 
      Novozvolený starosta obce v úvode svojho vystúpenia zablahoželal novozvoleným 

poslancom a ubezpečil ich, že so vzájomnou spoluprácou sa podarí splniť všetky úlohy, ktoré 

na obec v tomto volebnom období čakajú.  

 

4. Schválenie programu zasadnutia 
      Starosta predložil na schválenie program zasadnutia OZ. Poslanci tento návrh hlasovaním 

schválili bez pripomienok.  

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

 
5. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
Starosta obce navrhol zloženie mandátovej komisie: 

1. Peter Rákocza – predseda 

2. Attila Győri 

3. František Panyi 

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

 

Starosta obec navrhol zloženie návrhovej komisie: 

1. Ing. Ervin Végh – predseda 

2. Ildikó Nagy 

3. Attila Győri 

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

 

Starosta obec navrhol zloženie volebnej komisie: 

1. Mgr. Zita Bergendi Raffai – predseda 

2. Ing. Ervin Végh 

3. Ildikó Nagy 

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

 

6. Voľba zástupcu starostu 
      Starosta obce predložil návrh na zástupcu starostu Brestovec, aby bol poslanec OZ Peter 

Rákocza. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
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7. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu komisií 
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií OZ: 

1. komisia pre kultúru, sociálne veci, vzdelávania, mládeže a športu  

2. komisia stavebná, pre rozvoj obce a životného prostredia 

3. komisia na ochranu verejného záujmu /zákon 357/2004/ 

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

Starosta podal návrh na schválenie predsedov komisií.  

 

Predseda komisie kultúry, mládeže a športu: Mgr. Zita Bergendi Raffai. 

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

 

Predseda komisie pre rozvoj obce: Peter Rákocza. 

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

 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu: Ildikó Nagy. 

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

 

8. Správa mandátovej komisie 
      Mandátová komisia overila platnosť volieb každého poslanca obecného zastupiteľstva 

a starostu obce na základe zápisnice o výsledkoch volieb, ktorú predložila miestna volebná 

komisia. 

 

9. Plat starostu 
      O plate starostu obce a o odmeny pre poslancov budú rokovať na nasledujúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 29. 12. 2010. 

 

10. Diskusia 
V diskusii nevystúpil ani jeden poslanec.  

 

11. Schválenie uznesenia 
      Predseda návrhovej komisie pre spracovanie uznesenia Ing. Ervin Végh prečítal návrh  

uznesenia z prvého ustanovujúceho OZ Brestovec. Uznesenie je priložené k zápisnici. 

 
12. Záver 
      Keďže viac bodov programu nebolo a prítomný s volnými návrhmi neprišli, starosta obce 

poďakoval prítomným na účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

 

Zapisovateľka: Edita Fügediová   Peter Tóth  

 starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Zita Bergendi Raffai      .................................. 

Attila Győri                            .................................. 



 

 

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

zo dňa 22. 12. 2010 

(1-4) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

2. voľbu zástupcu starostu 

3. návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, a voľbu predsedov komisií 

4. návrh na určenie mesačného platu starostu 

 

1. informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

Uznesenie č.1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

A. berie na vedomie 
 

1.   výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.  konštatuje, že 
 

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. Zita Bergendi Raffai, Mgr. 

2. Attila Győri 

 3. Ildikó Nagy  

 4. Peter Rákocza 

 5. Ervin Végh, Ing. 

 

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

 

 2. voľba zástupcu starostu 

 
Uznesenie č. 2 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

poveruje 
 

poslanca OZ - Peter Rákocza - za zástupcu starostu obce Brestovec. 

 

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



3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov 

 

Uznesenie č. 3  
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

A. zriaďuje 
 

komisie, a to 1. komisia pre kultúru, sociálne veci, vzdelávania, mládeže a športu 

 2. komisia pre rozvoj obce, výstavby a životného prostredia 

 3. komisia na ochranu verejného záujmu 

 
B. volí 
predsedu komisie: 
1. komisia pre  kultúru, sociálne veci , vzdelávania mládeže a športu - 

      Zita Bergendi Raffai, Mgr. 

2. komisia stavebná, pre rozvoj obce a životného prostredia – Peter Rákocza 

3. komisia na ochranu verejného záujmu – Ildikó Nagy 

 

 

 

Uznesenie č. 4 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

odkladá 
 

určenie mesačného platu starostu na nasledujúce zasadnutie, konaného dňa 29. 12. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Brestovci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
napísaná dňa 22. decembra 2010 na I. ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v Brestovci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Edita Fügediová 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


