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Z Á P I S N I C A 

 
 

Z II. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného  
dňa 29. 12. 2010 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba hlavného kontrolóra obce 

- Správa predsedu komisie z výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce 
            - Vystúpenie uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce 
     3.   Schválenie upraveného rozpočtu obce na IV. štvrťrok 2010  
     4.   Upozornenie Okresnej prokuratúry Komárno 
      5.   Plat starostu a odmeny poslancov 
      6.   Prejednanie žiadostí 
      7.   Interpelácia poslancov 
      8.   Diskusia 
      9.   Schválenie navrhnutých uznesení 
     10.  Záver 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
      
       Zasadnutie OZ otvoril Peter Tóth, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov 
a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko bolo prítomných 5 poslancov.  
       Za overovateľov zápisnice boli určení: Ildikó Nagy  a Peter Rákocza. 
 
2. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 
     Predseda komisie z výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce Ing. Ervin 
Végh oboznámil poslancov, že obidve uchádzači, ktoré  predložili svoje prihlášky na funkciu 
hlavného kontrolóra splnili stanovené podmienky. 
Boli tieto uchádzači: 

1. Ing. Zuzana Dúžiková 
2. Andrea Magyar 

    Zápisnica z otvárania obdŕžaných obálok k výberovému konaniu na funkciu hlavného 
kontrolóra obce Brestovec je priložená k zápisnici.  
    Po predstavení uchádzačov na voľbu hlavného kontrolóra obce starosta navrhol prejsť 
k samotnej voľbe kontrolóra. Voľba sa uskutočnil verejným hlasovaním. 
Hlasovanie poslancov:  za 4, proti 0, zdržal sa 1. 
 
3. Schválenie upraveného rozpočtu obce na IV. štvrťrok 2010 
 
Správu  podal starosta obce. 
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Upravený rozpočet obce na IV. štvrťrok 2010 je priložený k zápisnici. 
Hlasovanie poslancov:  za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
4. Upozornenie okresnej prokuratúry Komárno  
 
     Starosta obce oboznámil poslancov OZ, s „Upozornením prokurátora na porušovanie 
niektorých ustanovení zákona 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a iné“. Po prerokovaní obsahu listu 
upozornenia  poslanci OZ spoločne so  starostom obce rozhodli tak, že obecné zastupiteľstvo 
vyhovuje tomuto  upozorneniu prokurátora. 
      Prijali  sa opatrenia,  aby v procese prijímania nového VZN o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012, ktorým bude 
nahradené toho času už platné a účinné VZN obce Brestovec na rok 2011, bolo toto obsahovej 
a formálnej stránke v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, a pri príprave návrhu VZN zohľadniť pripomienky vyplývajúce z textovej časti 
tohto upozornenia prokurátora. 
    Poslanci OZ dali termín splnenia opatrení  do 30.11.2011. 
    Hlasovanie poslancov: za 5, proti 0, zdržal sa 0.  
 
5. Plat starostu a odmeny poslancov 
 
    Správu podal starosta obce. 
    Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 
obcí  sa starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce. 
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1. V obciach do 500 obyvateľov je 1,65 násobok. 
   Starosta obce navrhol: 
   -  odmenu zástupcovi starostu  mesačne 50 €  
  Hlasovanie poslancov: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

- poslancom odmenu mesačne 10 € 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti 0, zdržal sa: 0. 

   Zástupca starostu navrhol zvýšenie platu starostovi mesačne o 50%. 
   Hlasovanie poslancov: za 4, proti: 0 zdržal sa: 1. 
 
6. Prejednanie žiadostí 
 
    Zástupca starostu prečítal žiadosť, ktorá došla na obecný úrad. Združenie občanov 
Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA žiada o  finančnú pomoc. 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
7. Interpelácia poslancov 
 
    V interpelácií nevystúpil ani jeden poslanec. 
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8. Diskusia 
 
     Starosta obce poprosil predsedov komisií, aby oznámili poslancov členmi jednotlivých 
komisií.  
Predseda komisie pre kultúru, sociálne veci, vzdelávania, mládeže a športu  Zita Bergendi 
Raffai navrhla členov komisie a to: Ildikó Nagy, Melinda Gergely, Katarína Barthalosová 
a Edita Fügediová 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
Predseda komisie stavebná, pre rozvoj obce a životného prostredia Peter Rákocza navrhol 
členov komisie a to: Ing. Ervin Végh, Attila Győri, Štefan Rákóczi a Tibor Dudás. 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Ildikó Nagy navrhla členov komisie: Zita 
Bergendi Raffai, Attila Győri. 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
       Potom starosta obce rozprával o tom, že 31. decembra 2010 o 10-tej  hodine  kultúrnom 
dome chcú usporiadať silvestrovské party  pre detí a pre dospelých. Usporiadajú súťaže 
stolného tenisu, viaceré spoločenské hry pre detí a obecný úrad zabezpečí  trdelník, čaj 
a varené víno pre obyvateľov. 
      Starosta obce navrhol, že v januári chce zriadiť klub dôchodcov a poprosil poslancov, aby 
mu pomáhali nájsť vedúceho klubu. 
     Zástupca starostu poprosil starostu obce, aby doterajšia hlavná kontrolórka obce sa 
zúčastnila na nasledujúcom zasadnutí OZ  a podala správu o svojej činnosti za I. polrok 2010. 
 
 
9. Schválenie navrhnutých uznesení 
       
      Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z II. riadneho zasadnutia  OZ Brestovec. 
Uznesenie je priložené k zápisnici. 
 
10. 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:  
 
Ildikó Nagy           ............................. 
Peter Rákocza       .............................  
   
 



   
 

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

zo dňa 29. decembra 2010 
(5 - 11) 

 
Obecné zastupiteľstvo  na II. riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. voľbu hlavného kontrolóra obce  
2. schválenie upraveného rozpočtu obce na IV. štvrťrok 2010 
3. upozornenie okresnej prokuratúry Komárno 
4. plat starostu a odmeny poslancov 
5. žiadosť o finančnú podporu 
6. voľbu členov jednotlivých komisií 

 
 
 

1. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 

Uznesenie č. 5 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
v o l í 
 
do funkcie hlavného kontrolóra obce Brestovec – Ing. Zuzanu Dúžikovú na obdobie od 
1.1.2011 – do 31.12.2016 -  pracovný úväzok  0,12. 
 
Hlasovanie poslancov: za 4, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
 
 
2. Schválenie upraveného rozpočtu obce na IV. štvrťrok 2010 
 
 

Uznesenie č. 6 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
s c h v a ľ u j e : 
 
upravený rozpočet obce na IV. štvrťrok 2010 
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

 
 
 



 
3. Upozornenie okresnej prokuratúry Komárno 

 
Uznesenie č. 7 

 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
A / v y h o v u j e  :  
 
upozorneniu okresnej prokuratúry Komárno, 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci:  
 
B/ p r i j í m a  : 

 
      opatrenie, aby v procese prijímania nového VZN o miestnych daniach a poplatku za  
      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012, ktorým bude nahradené toho  
      času už platné a účinné VZN obce Brestovec na rok 2011, bolo toto obsahovej a formálnej  
      stránke v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a pri  
      príprave návrhu VZN zohľadniť pripomienky vyplývajúce z textovej časti upozornenia  
      prokurátora. 
      Termín splnenia opatrení bol daný do 30.11.2011. 
       
      Hlasovanie poslancov: za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

 
 
 
4. Plat starostu a odmeny poslancov 
 

Uznesenie č. 8 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
s c h v a ľ u j e : 
 
Mesačný plat starostu vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v NH  
+  zvýšenie mesačne o 50 % 
 
Hlasovanie poslancov: za 4, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
 
Odmenu zástupcovi starostovi:  50 € mesačne  
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Odmeny pre poslancov OZ:  30 € švrťročne 
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 



 
5. Žiadosť o finančnú podporu 
 

Uznesenie č. 9 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
s c h v a ľ u j e : 
 
10 € finančnú podporu pre Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – 
AURA 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
7. Voľba členov jednotlivých komisií 

 
Uznesenie č. 10 

 
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
v o l i : 
 
členov komisie pre kultúru, sociálne veci, vzdelávania, mládeže a športu:  
Ildikó Nagy, Melinda Gergely, Katarína Barthalosová a Edita Fügediová. 
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
členov komisie stavebná, pre rozvoj obce a životného prostredia: 
Ing. Ervin Végh, Attila Győri, Štefan Rákóczi a Tibor Dudás. 
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 

      členov  komisie na ochranu verejného záujmu:  
      Zita Bergendi Raffai, Attila Győri. 

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

 
 

Uznesenie č. 11 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e : 
 
pripomienky prednesené v rámci diskusií. 
 
Hlasovanie poslancov: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
 


