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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 25.11.2022 o 18:00.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove. 

 

 

Prítomní :    Marek Balog , starosta obce, 

poslanci OZ:  Mgr. Anna Balogová , Rudolf  Balog , Ladislav Feterik                                              

Ján Lasek , Attila Majoroš ,  Mgr. Atila Vinclér , Ladislav Zrebňák                                                                

 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                   PhDr. Darina Macová 

                                    

Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková  

Ďalší prítomní :   

PROGRAM :  

1. Úvodné náležitosti : 

a/ Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

b/ Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe. 

c/ Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o voľbe. 

d/ Vystúpenie starostu 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

6. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov 

7. Určenie platu starostu 

8. Rozprava 

9. Záver 

 

 

K bodu č.1 Úvodné náležitosti  

 

Zasadanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marek Balog. Privítal  

poslancov OZ  a obyvateľov obce. Na úvod zaznela hymna SR. 

Starosta obce požiadal povereného člena miestnej volebnej komisie volieb do orgánov 

samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022 p. Ing. Zuzanu Lukáčovú o oznámenie výsledkov volieb. 

Poverená členka  miestnej volebnej komisie vo svojej správe uviedla, že do obecného 

zastupiteľstva  v Brehove  boli zvolení: 
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Mgr. Anna Balogová NEKA 
 

154 

Ján Lasek SMER - SD 
 

150 

Rudolf Balog SME RODINA 
 

149 

Ladislav Feterik SZÖVETSÉG - ALIANCIA 
 

148 

Ladislav Zrebňák SZÖVETSÉG - ALIANCIA 
 

145 

Mgr. Atila Vinclér Hlas - sociálna demokracia 
 

135 

Marek Balog NEKA 
 

131 

 

 

Z dôvodu úspešnosti vo voľbách starostu obce , Marek Balog sa vzdáva  mandátu poslanca , 

tým nastupuje náhradník : 

 

Attila Majoroš                 Hlas - sociálna demokracia                                              121                  

 

 

Voľby starostu obce: 

 

1 Marek Balog NEKA 184 
  

3 Milan Ujházy NEKA 109 
  

2 Matúš Galya NEKA 30 
 

 

 

Za starostu obce bol zvolený           Marek Balog 

 

Náhradníci do obecného zastupiteľstva: 

Michal Maco SZÖVETSÉG - ALIANCIA 
 

107 

Mgr. Ida Szücs Gazdaghová Hlas - sociálna demokracia 
 

106 

Milan Ujházy NEKA 
 

100 

Gabriel Rašky Hlas - sociálna demokracia 
 

92 

Michal Hudák NEKA 
 

87 

Andrea Tirpáková NEKA 
 

87 

Matúš Galya NEKA 
 

83 
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Lukáš Kucharčík NEKA 
 

83 

Marek Šepeľák NEKA 
 

73 

Marek Rostáš Slovenský PATRIOT 
 

10 

Zdroj: ŠÚ SR 

Starosta Marek Balog zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil podpisom. Poverená 

členka MVK odovzdala starostovi obce  osvedčenie o zvolení za starostu obce Brehov. 

Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a potvrdili to svojim 

podpisom. Poverená členka  MVK odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. 

Starosta obce sa poďakoval  poslancom za odvedenú prácu, voličom za dôveru, ktorú prejavili 

vo voľbách  a novozvoleným poslancom poprial veľa elánu a chuti do práce v novom volebnom 

období.  Po úvodnej slávnostnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa začala pracovná časť .  

 

K bodu 2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

  

Za zapisovateľa  zasadnutia OZ bola určená Ing. Z. Lukáčová, za overovateľov zápisnice        

J. Lasek   a R. Balog 

     

Overovatelia zápisnice : J. Lasek , R. Balog 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 
 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A. Balogová , R. Balog ,                                         

J. Lasek , A. Majoroš ,  Mgr. A. Vinclér ,       

L. Zrebňák                                                                

proti:  

zdržal sa: L. Feterik 

 

 

K bodu č. 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

OZ schválilo návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Návrhy poslancov:       neboli  podané žiadne ďalšie návrhy na doplnenie bodov programu.  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Brehov  schvaľuje    program rokovania ustanovujúceho 

zastupiteľstva 

 

 

Hlasovanie 

za:   jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM  ROKOVANIA 

1. Úvodné náležitosti : 

a/ Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

b/ Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe. 

c/ Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o voľbe. 

d/ Vystúpenie starostu 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu. 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

6. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov 

7. Určenie platu starostu 

8. Rozprava 

9. Záver 

 

K bodu č.4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 

Starosta obce, Marek Balog informoval OcZ, že zástupca starostu je zvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné 

obdobie. Starosta poverí zastupovaním poslanca zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu 

starostu. Ak tak starosta neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu starostu prechádza 

uplynutím 60 dňovej lehoty na obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu 

kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho 

poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.  

Následne starosta obce oboznámil poslancov, že určil za svojho zástupcu Jána Laseka  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    b e r i e   n a   v e d o m i e 

oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu poslanca                  

Jána Laseka 
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K bodu č.  5 . Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce, Marek Balog oboznámil  obecné zastupiteľstvo, že poslanec sa poveruje pre 

prípad, ak by sa vyskytla situácia, kedy nebude starosta ani jeho zástupca môcť plniť povinnosti 

pri zvolávaní/vední zastupiteľstva, je nevyhnutné mať povereného poslanca. Povereného 

poslanca volí  obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Následne 

starosta obce vyzval OcZ aby sa navzájom dohodli a poverili jedného poslanca , ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     p o v e r u j e 

poslanca  Ladislava Zrebňáka zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A. Balogová , R. Balog , L. Feterik                                              

J. Lasek , A. Majoroš ,  Mgr. A. Vinclér                                                                

proti:  

 

zdržal sa:  

L. Zrebňák 

 

 

K bodu č. 6. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov 

 

Starosta obce, Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že komisia je poradný, 

iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, ktorá sa môže zriadiť, ale nemusí. V 

podmienkach samosprávy obcí sa najčastejšie vytvárajú nasledovné komisie : ekonomická, 

kultúrna , sociálna, školstvo a pod.... Zriadenie komisií je  na zastupiteľstve . 

Jedinou zákonnou podmienkou je povinnosť zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2004 Z.z.“). 

Táto komisia musí byť zložená z  poslancov, zastúpená za každú politickú stranu a tiež z 

nezávislých kandidátov.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brehove 

A) z r i a ď u j e 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
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B) v o l í 

a) predsedu komisie  Mgr. A. Vinclér, 

b) členov komisie: Mgr. A. Balogová , R. Balog , L. Feterik, J. Lasek ,  L. Zrebňák                                                                

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.7. Určenie platu 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. Poslanec J. Lasek predniesol návrh 

o ponechaní 30%  zvýšenia platu. Do diskusie sa zapojil poslane L.Feterik, ktrorý upozornil na 

energetickú krízu a infláciu, kvôli týmto problémom obec bude musieť škrtať v rozpočte. 

Následne starosta obce dal hlasovať .  

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brehove  u r č u j e 

 

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  %   na funkčné obdobie 2022-2026 

 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A. Balogová , R. Balog ,                                         

J. Lasek , A. Majoroš ,  Mgr. A. Vinclér ,                                                             

proti: L. Feterik, L. Zrebňák 

zdržal sa:  

 

 

13. Rozprava  

 

M. Balog otvoril rozpravu  

 

L. Feterik požadoval bližšie informácie ohľadom práce na vodojeme a dôvod prečo sa starším 

občanom v obci nedováža voda priamo do domácnosti. 

M. Balog starosta obce  informoval ohľadom prebiehajúcich prácach na vodojeme. Prebehli 

prípravne práce, aby sa vo vnútri vodojeme mohla aplikovať fólia. Tým, že prevádzkový 

priestor bol v dezolátnom stave museli sa opraviť steny a taktiež strecha, túto prácu vykonávali 

aj naši pracovníci na MOS. Kúpili sa potrubia , ktoré sa budú montovať v pondelok, a v utorok 
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by sa mala pustiť voda. Odôvodnením rozvozu vody pre starších ľudí je to, že obecný úrad 

nemá dostatok pracovných síl , aby mohli rozvážať pitnú vodu z cisterny .  

Taktiež informoval ohľadom podania žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy č. B-1/2022 z 

Environmentálneho fondu vybudovanie 1668 metrov vodovodnej siete. 

M.Ujházy požadoval rozpočet  k zmluve o dielo 2022/33, ktorá má byť prílohou k zmluve 

M. Balog starosta obce  odpovedal, že pomocou info zákona si môže vyžiadať, alebo sa môže 

obrátiť na pracovníčku obce, ktorá ochotne na vyžiadanie poskytne daný rozpočet. 

Mgr.I. Sz. Gazdaghová informovala sa ohľadom prebiehajúcich prácach na KD 

J.Lasek sa informoval ohľadom slávnostného posvietenia adventného venca  

M. Balog starosta obce  zadná časť KD sa bude dokončovať na budúci rok  svojpomocne a  

ohľadom slávnostného posvietenia adventného venca, žiaľ z dôvodu odstávky vody v celej 

obci sa verejné akcie nemôžu konať.  

 

 

13. ZÁVER 

 

Starosta obce Marek Balog v závere  sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva ,hlavnej 

kontrolórke a prítomným občanom  a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie  ukončené o 18:51    hod. 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

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

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

Overovatelia :  

 

 

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

                          

 Rudolf  Balog                                                 Ján Lasek 


