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Z Á P I S N I C A 

 

z XXV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 14.augusta 2014 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 2/2014 vymedzenie miest na    
       vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami  
       do orgánov samosprávy  obcí v roku 2014 
3.   Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi   
      odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ma území obce Brestovec 

     4.   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brestovec na volebné  
    obdobie rokov 2014-2018   

5.   Návrh na určenie počtu volebného obvodu a počtu poslancov Obecného    
       zastupiteľstva obce Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné   
       obdobie rokov 2014-2018 
6.  Prejednávanie žiadostí 
7.  Diskusia 
8.  Schválenie navrhnutých uznesení 
9.    Záver 

 

Rokovanie OZ v Brestovci otvoril a viedol Peter Tóth, starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Attila Győri a Ildikó Nagy. Starosta obce 

konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Potom oboznámil 

prítomných s programom rokovania OZ, nakoľko k programu neboli pripomienky, bol 

schválený. 

Za zapisovateľku určil Editu Fügediovú. Za overovateľov  zápisnice boli určení: Zita 

Bergendi Rafffai a Ervin Végh..  Za predsedu návrhovej komisie bol určený Ing. Ervín Végh.   

 

 2.  Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 2/2014 vymedzenie miest na vylepovanie  
      volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do orgánov     
      samosprávy  obcí v roku 2014 
 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia č.2/2014 - Vymedzenie miest na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2014 bol zverejnený na  úradnej tabuli  obce a bol doručený  poslancom a hlavnej 

kontrolórke ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh VZN predniesol 

starosta obce, je priložený k zápisnici.. 



3.  Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi   
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestove 

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestovec bol zverejnený na  úradnej tabuli 

 obce a bol doručený  poslancom a hlavnej kontrolórke ako pracovný materiál k zasadnutiu 

OZ na preštudovanie. Návrh VZN predniesol starosta obce, je priložený k zápisnici. 

 4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brestovec na volebné  
     obdobie rokov 2014-2018  

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce predniesol starosta obce. Informoval 

poslancov OZ, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky  rozhodnutím 191/2014 

vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil  deň ich konania na sobotu 15. 

novembra 2014.Obecné zastupiteľstvo je povinné v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote 90dní pred dátumom 

konania volieb určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. Poslanci 

obecného zastupiteľstva po vyjadrení svojich názorov a postojov k danému bodu odsúhlasili 

na celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsah výkonu starostu obce na plný úväzok, 

s odôvodnením, že funkcia starostu v obci si vyžaduje celého človeka a vychádzajúc 

z minulosti o potrebe rozsahu výkonu práce vo funkcií starostu, aj vzhľadom na pribúdajúce 

kompetencie miest a obcí a z toho vyplývajúcich povinností, nie je opodstatnené uvažovať 

o krátení úväzku starostu obce pre budúce volebné obdobie. 

5.  Návrh na určenie počtu volebného obvodu a počtu poslancov Obecného      
     zastupiteľstva obce Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné   

obdobie rokov 2014-2018 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 ods. zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom termíne určiť 

volebné obvody s počtom poslaneckých mandátov. Poslanci OZ určili jeden volebný obvod 

pre obec Brestovec na volebné obdobie  2014-2018. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť počet 

poslancov na budúce volebné obdobie. Aj pri tomto bode sa či už poslanecký zbor ako aj 

názor starostu zjednotil, keď po vzájomnej diskusií k predmetnému bodu dospeli prítomní 

k záveru, že zastúpenie občanov  bude v obecnom zastupiteľstve tak ako doteraz a OZ 

odsúhlasilo počet poslancov  „5“ na celé volebné obdobie  2014-2018. 

6. Prejednávanie žiadostí 

Starosta obce informoval poslancov, že TJ Družstevník Sokolce podala žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku na ich činnosť. Starosta obce doporučil  predmetnú žiadosť schváliť, 

nakoľko aj v minulých rokoch bol schválený finančný príspevok (500 €) pre nich. 

7.  Diskusia 

Diskusiu otvoril starosta obce, informoval poslancov OZ, že občania sa sťažujú na tých 

majiteľov psov, ktoré pravidelne chodia na prechádzku so psom, znečistia  verejné 



priestranstvá  výkalmi. Starosta navrhol, aby boli vymedzené miesta na ktorých je voľný 

pohyb psa zakázaný ako napr. okolo jazera, detské ihrisko. Bolo by potrebné tie miesta 

označiť tabuľou   „Zákaz vodenia psov“.  

Starosta informoval poslancov, že 23. augusta bude  organizovaný II. ročník  súťaže  

požiarnych družstiev o pohár starostu obce.  

Dňa 30. augusta bude usporiadaná súťaž vo varení halászlé a súťaž rybolov na obecnom 

jazere. Starosta poprosil poslancov, aby sa zúčastnili na podujatí a  pomohli pri organizovaní.  

 

8.  Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z XXV.  riadneho zasadnutia  OZ Brestovec. 

Uznesenia sú  priložené k zápisnici. 

9. Záver 

Keďže viac bodov programu nebolo a prítomný s voľnými návrhmi neprišli, starosta obce 

poďakoval prítomným na účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

Zapisovateľka: Edita Fügediová   Peter Tóth  

 starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  

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

Ing. Ervin Végh                     .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z XXV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 14. augusta 2014 

(147 - 152) 

 

1.  Schválenie VZN obce Brestovec č.2/2014 vymedzenie miest na vylepovanie      
     volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do orgánov    
     samosprávy  obcí v roku 2014 
 

Uznesenie č. 147  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 2/2014 vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy  obcí v roku 
2014 
 
Hlasovanie poslancov: za  3, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
2.  Schválenie VZN obce Brestovec č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi      
     a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestovec 
 

Uznesenie č. 148 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Brestovec 
 
 
 
Hlasovanie poslancov: za  3, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brestovec na volebné obdobie rokov  
    2014-2018  
 

Uznesenie č. 149 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 



rozsah výkonu funkcie starostu obce Brestovec na plný úväzok na jeho celé funkčné 
obdobie vo volebnom období rokov 2014-2018 
Hlasovanie poslancov: za  3, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4. Návrh na určenie počtu volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva    
    obce Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov    
    2014-2018 

Uznesenie č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

u r č u j e : 

v zmysle § 9 ods. zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov „jeden volebný obvod“ na volebné obdobie rokov 2014-2018, 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  „počet poslancov  

5“ Obecného zastupiteľstva obce Brestovec na volebné obdobie rokov 2014-2018, 

 

Hlasovanie poslancov: za  3, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 
Uznesenie č. 151 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

finančný príspevok pre TJ Družstevník Sokolce v sume 500,- € 
 
Hlasovanie poslancov: za  3,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 

 
Uznesenie č. 152  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

b e r i e  n a  v e d o m i e : 

B/  pripomienky odznelé v rámci diskusií 

Hlasovanie poslancov: za  3, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 


