Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 30.11.2018 o 18.hod., v kultúrnom dome
v Brehove.

Prítomní :
Poslanci OZ :

Marek Balog , starosta obce,
Václav Horňák, Ján Lasek, Mgr. Marta Macová,
Gabriel Rášky,
Novozvolený poslanci OZ: Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč, Mgr. Ida
Szücs Gazdaghová, Ingrid Tóthová, Attila Vinclér
Pozvaný hostia :Mgr. Tünde Zrebňáková – predseda miestnej volebnej komisie
Zamestnanci obce: Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce
PhDr. Darina Macová
Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková
Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zasadnutia
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
9. Určenie platu starostu, určenie zástupcu starostu
10. Žiadosť o preplatenie dovolenky
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
12. RESTA DAKON, žiadosť o prenájom pozemkov
13. Rokovací poriadok OZ
14. Zásady odmeňovania poslancov OZ
15. Nedoplatky
16. Kompostéry – odpad
17. Obecný podnik
18. Rozprava
19. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marek Balog. Privítal
poslancov OZ ,predsedu MVK a obyvateľov obce. Na úvod zaznela hymna SR.
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.K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zasadnutia OZ bola určená Ing. Zuzana Lukáčová, za overovateľov zápisnice
p. Ján Lasek , Gabriel Rášky.
Overovatelia zápisnice : J.Lasek, G. Rášky
Zapisovateľka : Ing. Z. Lukáčová
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č.3
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva
Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obcí
zo dňa 10.novembra.2018 p. Mgr. Tünde Zrebňákovu o oznámenie výsledkov volieb.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie vo svojej správe uviedla, že do obecného
zastupiteľstva v Brehove boli zvolení:
1.Anna Balogová, Mgr., nezávislá kandidátka – 195 počet platných hlasov
2.Ján Lasek, Jednota-ľavicová strana Slovenska – 175 počet platných hlasov
3.Ingrid Tóthová, Kresťanskodemokratické hnutie – 168 počet platných hlasov
4.Rudolf Balog, Kresťanskodemokratické hnutie – 156 počet platných hlasov
5.Atila Vinclér, Kresťanskodemokratické hnutie – 150 počet platných hlasov
6.Ladislav Lukáč,Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 127 počet
platných hlasov
7.Ida Szücs Gazdaghová, Jednota-ľavicová strana Slovenska – 100 počet platných
hlasov
Voľby starostu obce:
1. Marek Balog, nezávislý kandidát - 238 počet platných hlasov
2. Ladislav Zrebňák , Smer-sociálna demokracia – 74 počet platných hlasov
Za starostu obce bol zvolený

Marek Balog

Náhradníci do obecného zastupiteľstva:
1. Gabriel Rášky, Jednota-ľavicová strana Slovenska, počet získaných hlasov 86
2. Milan Urban, Kresťanskodemokratické hnutie, počet získaných hlasov 84
3. Václav Horňák, Most- Híd, počet získaných hlasov 84
4. Ladislav Feterik, Strana maďarskej komunit,y počet získaných hlasov 75
5. Attila Majoroš, Jednota-ľavicová strana Slovenska, počet získaných hlasov 64
6. Marta Macová, Most- Híd,počet získaných hlasov 57
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7. František Kanóc, Kresťanskodemokratické hnutie, počet získaných hlasov 57
8. Michal Maco, Smer- sociálna demokracia, počet získaných hlasov 55
9. Anastázia Feteriková, Strana maďarskej komunity, počet získaných hlasov 47
10. Ján Illeš , Smer- sociálna demokracia, počet získaných hlasov 42
11. Imrich Majoroš, Jednota-ľavicová strana Slovenska, počet získaných hlasov 40
12. Erik Sedlák, Smer- sociálna demokracia, počet získaných hlasov 17
K bodu č.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
zasadnutia
Starosta Marek Balog zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil podpisom. Predsedníčka
MVK odovzdala starostovi obce osvedčenie o zvolení za starostu obce Brehov. Zástupca
starostu obce odovzdal novozvolenému starostovi obce insígnie.
K bodu č.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili to svojim
podpisom. Predsedníčka MVK odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.
K bodu č.6 Vystúpenie starostu
Starosta obce prečítal príhovor k poslancom a ostatným prítomným. Príhovor starostu obce
tvorí prílohu tejto zápisnice. Po úvodnej slávnostnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva začala pracovná časť .
K bodu č.7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
OZ schválilo návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrhy poslancov:

neboli podané žiadne ďalšie návrhy na doplnenie bodov programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Brehov schvaľuje program rokovania ustanovujúceho
zastupiteľstva
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
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4.
5.
6.
7.
8.

Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zasadnutia
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
Vystúpenie starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
9. Určenie platu starostu, určenie zástupcu starostu
10. Žiadosť o preplatenie dovolenky
11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
12. RESTA DAKON, žiadosť o prenájom pozemkov
13. Rokovací poriadok OZ
14. Zásady odmeňovania poslancov OZ
15. Nedoplatky
16. Kompostéry – odpad
17. Obecný podnik
18. Rozprava
19. Záver

K bodu č.8 Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov.
Starosta obce Marek Balog informoval poslancov, že v súlade s Ústavným zákonom
č.357/2004 Z.z . o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné
zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po
jednom zástupcovi každá politická strana , alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí
kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove:
zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- členovia komisie v zložení : Ingrid Tóthová , Mgr. Ida Szücs Gazdaghová ,Ladislav
Lukáč a Mgr. Anna Balogová

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne
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K bodu č.9 Určenie platu starostu, určenie zástupcu starostu
V zmysle zákona NR SR č.253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov do úlohy obecného zastupiteľstva patrí
na jeho prvom zasadnutí určiť plat starostu obce. V tejto súvislosti pán poslanec Ján Lasek
navrhol obecnému zastupiteľstvu určiť plat starostu obce vo výške základného
mesačného platu + 30%.
Starosta obce oboznámil poslancov, že určil za svojho zástupcu Jána Laseka .
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mareka
Baloga vo výške základného mesačného platu + 30%
berie na vedomie zástupcu starostu Ján Lasek
za:
proti:
zdržal sa:

Hlasovanie

K bodu č.10

jednohlasne

Žiadosť o preplatenie dovolenky

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, starosta obce Marek Balog
žiada obecné zastupiteľstvo v Brehove o schválenie preplatenia zostatku dovolenky na rok
2018 v počte 20 dní. Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia nie je možné preniesť zostatok
dovolenky do ďalšieho funkčného obdobia 2018-2020.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s preplatením nevyčerpanej
dovolenky za rok 2018, v počte 20 dní.

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne
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K bodu č.11 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Rozpočtovým opatrením č.4/2018 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu
Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2018 vo výške 204 100,00 € boli upravené na
307 666,00 € plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2018 vo výške 204 100,00 € boli
upravené na 307 666,00 konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný.
Súčasťou rozpočtového opatrenia č.4/2018 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových
a výdavkových položiek.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.4/2018

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.12 RESTA DAKON, žiadosť o prenájom pozemkov
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o opätovnej došlej žiadosti o prenájom pozemkov
pre firmu RESTA DAKON .
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove :
- berie na vedomie žiadosť firmy RESTA DAKON, s.r.o o prenájom pozemkov
- schvaľuje spôsob prenájmu, t.j. návrh zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne
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K bodu č.13 Rokovací poriadok OZ
Dňa 1. apríla 2018 nadobúdla účinnosť novela zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá
bola schválená Národnou radou SR dňa 1. februára 2018 a uverejnená bola v Zbierke zákonov
SR dňa 9. marca 2018 pod číslom 70/2018 Z. z. V zmysle schválenej novely zákona vzniká
potreba upravenia Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo
v zmysle § 11 ods.4 písm. k) schvaľuje Rokovací poriadok, v ktorom vzmysle §12 ods.11 si
pravidlá rokovania upraví.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
rokovací poriadok OZ v Brehove
za:
proti:
zdržal sa:

Hlasovanie

K bodu č.14.

jednohlasne

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej
náročnosti výkonu ich funkcie. Starosta sa zmienil o tom, že by bol rád ak by sa poslanci svojej
poslaneckej odmeny nezriekali ako bolo zvykom doteraz. Poslanci A. Vinclér , L.Lukáč,
Mgr. A. Balogová , I. Tóthová, R. Balog a Mgr. I. Szücs Gazdaghová jednohlasne sa zhodli na
tom, že sa svojej poslaneckej odmeny vzdajú. Pracovníčka obce Ing. Z. Lukáčová ich
informovala o postupe sa vzdania odmeny.
Starosta Marek Balog dal návrh poslaneckej ročnej odmeny vo výške 100 €.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov OZ v Brehove

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlase

K bodu č.15 Nedoplatky
Starosta obce Marek Balog informoval obyvateľov obce o nedoplatkoch, ktoré vznikli z
daňových a nedaňových poplatkov. Nedoplatky sa budú riešiť formou výziev a splátkových
kalendárov.
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K bodu č. 16.

Kompostéry – odpad

Starosta obce Marek Balog informoval obyvateľov obce, že onedlho dostane každá domácnosť
žijúca v rodinnom dome v Brehove kompostér zadarmo. Občania tak bezplatne dostanú
záhradný kompostér.
K bodu č.17 Obecný podnik
Starosta obce Marek Balog navrhuje zriadiť obecný podnik, kde by obec podnikala na základe
živnostenského oprávnenia , ako hlavné činnosti obecného podniku uviedol:
- štiepkovanie
- využitie obecného traktora v poľnohospodárstve
- výroba zámkovej dlažby
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní tohto bodu schválil zámer zriadiť obecný podnik
a poveruje starostu obce Mareka Baloga k ďalším krokom k založeniu obecného podniku.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
zámer zriadiť obecný podnik
Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č. 18 Rôzne
-

informácia o zamestnaní občanov z UPSVaR,
informácia o zmene štatutárneho orgánu Futbalového klubu FK Brehov
informácia o obecných akciách posvietenie adventného venca a Mikuláš,
informácia o prácach na kultúrnom dome.

K bodu č. 12 Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ukončené o 19:45 hod.
Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová
...................................................
Marek Balog- starosta obce

Overovatelia :

..................................................

................................................
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