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Z Á P I S N I C A 

 

z XXIII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 10.apríla 2014 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 1/2014 o určení miest na vylepovanie    
      volebných plagátov v obci Brestovec počas kampani pred konaním volieb do  
      Európskeho parlamentu v roku 2014 
3.   Program odpadového hospodárstva obce Brestovec na roky 2011-2015   
4.   Návrh o vstupe do Združenia miest a obcí okresu Komárno  
5.   Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok   

 2013  
6.  Bezpečnostný projekt informačného systému obce Brestovec 
7.  Prevádzkový poriadok pre rybolov na obecnom rybníku v Brestovci 
8.  Návrh na úpravu platu starostu Brestovec na rok 2014      
9.  Prejednávanie žiadostí 
10.  Správa starostu obce 
11.  Schválenie navrhnutých uznesení 
12.  Záver 

 

Rokovanie OZ v Brestovci otvoril a viedol Peter Tóth, starosta obce. Privítal   Ing. Zuzanu 
Andu, hlavnú kontrolórku obce a všetkých prítomných. 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 Raffai  a Attila Győri.  Za predsedu návrhovej komisie bol určený Ing. Ervín Végh.   

 

2. Návrh a schválenie VZN obce Brestovec č. 1/2014 o určení miest na vylepovanie   
    volebných plagátov v obci Brestovec počas kampani pred konaním volieb do   
    Európskeho parlamentu v roku 2014 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia 1/201 o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov v obci Brestovec počas kampani pred konaním volieb do Európskeho parlamentu 
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 predniesla 
Zuzana Huryová - referentka OcÚ, návrh VZN je priložený k zápisnici. 
 



3.  Program odpadového hospodárstva obce Brestovec na roky 2011-2015   
       

Program odpadového hospodárstva obce Brestovec na roky 2011-2015 bol  vypracovaný 
v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášky č. 310/2013 a bol doručený  
poslancom a hlavnej kontrolórke ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie. 
POH obce Brestovec je priložený k zápisnici. 

4.  Návrh o vstupe do Združenia miest a obcí okresu Komárno  
 
Starosta obce informoval poslancov o záveroch 2. stretnutia primátorov a starostov miest 
a obcí okresu Komárno zo dňa 17.10.2013 v iniciované MUDr. Antonom Marekom, 
primátorom mesta Komárno. Prítomní primátori a starostovia miest a obcí sa zhodli na 
potrebu vytvorenia Združenia a miest okresu Komárno, s cieľom obhajovať zákonné práva 
a záujmy miesta obcí okresu, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, 
koordinovať a vymieňať skúsenosti a informácii o rozvojových projektoch významných pre 
členov združenia. Starosta obce žiada o súhlas obecného zastupiteľstva so vstupom obce 
Brestovec do Združenia miest a obci okresu Komárno. 
 

5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2013   
 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Anda predkladala správu o kontrolnej činnosti v obci 
Brestovec za rok 2013. Správa hlavného kontrolóra je priložená k zápisnici. 

6.  Bezpečnostný projekt informačného systému obce Brestovec 
 
Bezpečnostný projekt informačného systému obci Brestovec vypracoval JUDr. Tibor Baráth 
v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.   
 

7. Prevádzkový poriadok pre rybolov  na obecnom rybníku v Brestovci  
 
V súlade zákonom NR SR č. zákona č. 139/2002 Zb.z. o rybárstve znení neskorších predpisov 
bol vypracovaný Prevádzkový poriadok pre rybolov na obecnom rybníku, v  ktorom sú 
upravené základné pravidlá rybolovu na rybníku. 
 

8.  Návrh na úpravu platu starostu Brestovec na rok 2014       
 
Návrh na úpravu platu starostu obce Brestovec predkladala hlavná kontrolórka obce v súlade 
zákonom č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov. 
 

9.  Prejednávanie žiadostí 
 
a/ posúdenie predložených žiadostí o pridelenie nájomných bytov 
Nájomné byty boli kolaudované v decembri 2013 a z 8 nájomných bytov boli pridelené 6 
rodinám, ktoré na začiatku marca 2014 prisťahovali do nových bytov. Na zvyšné 2 byty od 
decembra 2013 došlo na obecný úrad 12 žiadostí. 



 
K 03.apríla.2014 nasledovní občania predložili písomne  žiadostí o pridelenie nájomných 
bytov: 
 

1. Ildikó Szőke,Okoč 
2. Ladislav Deák, Holiare č. 247 
3. Vincent Krastenics, Zemianská Olča, Piesočná č. 502 
4. Zsolt Rajkovics, Dolný Štál č.321 
5. Imrich Szeif, Veľký Meder, Fučíková ul. č. 941 
6. Erika Nagyová, Veľký Meder, Zelená ul. č. 4 
7. Zsolt Császár, Sokolce č. 289 
8. László Németh, Veľký Meder, Komárňanská 204/110 
9. Roman Lancz, Veľká Mača č. 919 
10. Štefan Balogh, Zeminská Olča, Mierová č.273/29  
11. Jozef Both, Veľký Meder, Poľovnícka č. 39 
12. Gábor Szabó, Tôň, Ružová č. 138 

 
Bytová komisia vytvorená z poslancov OZ posúdila  prijaté žiadosti, nakoľko z 12 žiadosti  
splnili požadované kritéria 5 žiadosti, poslanci tajným hlasovaním rozhodli o pridelenie  
dvoch nájomných bytov. 
 
b/ žiadosť o predaj  pozemku v obci Brestovec na parcele č. 163/91  
 
Patrik Veréb, trvalým bytom Dunajská Streda, Rybný Trh 336/17 žiada o odpredaj  pozemku 
vo vlastníctve obce – parcela č. 163/91 o výmere 870 m2 v katastrálnom území Brestovec  
formou osobitného zreteľa, za účelom výstavby rodinného domu.  
 

10. Správa starostu obce  
 

Starosta obce vyhodnotil doteraz vykonané úlohy a informoval poslancov s plánovanými 
úlohami. 
Podané ale ešte nevyhodnotené projekty:  
Prevencia v oblasti kriminality vybudovaním kamerového systému v obci Brestovec 
Projekt na výmenu okien na obecnom úrade – Výnosy Ministerstva financií SR 
Plánované úlohy : 

- Dňa 26.04.2014 – Obecná brigáda – „Vyčistíme si našu obec“ 
- Dňa 30.04.2014 – Postavenie Mája na dvore kultúrneho domu 
- Dňa 04.05.2014 – Deň Matiek – vystúpenie miestnej hereckej skupiny 
- Dňa 07.06.2014 – Oslava Deň obce  

 

11. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervín Végh prečítal návrh uznesenia z XXIII. riadneho zasadnutia  OZ Brestovec. 
Uznesenie je priložené k zápisnici. 

 

 

 



12. 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:  

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I A  

z XXIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 10. apríla 2014 

(133 -142) 

 

Schválenie VZN obce Brestovec č. 1/2014 o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov v obci Brestovec počas kampani pred konaním volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2014 

Uznesenie č. 133  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 1/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci 
Brestovec počas kampani pred konaním volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 
 
Hlasovanie poslancov: za  5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Program odpadového hospodárstva obce Brestovec na roky 2011-2015   

Uznesenie č. 134  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

Program odpadového hospodárstva obce Brestovec na roky 2011-2015   

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

 
Návrh o vstupe do Združenia miest a obcí okresu Komárno  

 
Uznesenie č. 135  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

1. Informáciu starostu obce o záveroch 2. stretnutia primátorov a starostov miest a obcí 
okresu Komárno zo dňa 17.10.2013 v iniciované MUDr. Antonom Marekom, 
primátorom mesta Komárno. Prítomní primátori a starostovia miest a obcí sa zhodli na 
potrebu vytvorenia Združenia a miest okresu Komárno, s cieľom obhajovať zákonné 
práva a záujmy miesta obcí okresu, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych 
funkcií, koordinovať a vymieňať skúsenosti a informácii o rozvojových projektoch 
významných pre členov združenia. 
 



2. Návrh Stanov Združenia miest a obcí okresu Komárno 
 

B/  s ú h l a s í  
      

1. so vstupom obce Brestovec do Združenia miest a obcí okresu Komárno 
 
C/  ž i a d a  s t a r o s t u   o b c e  
 

1. o vykonanie úkonov súvisiacich s pridružením obce. 
 
Hlasovanie poslancov: za  5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok  2013  
 

Uznesenie č. 136  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

b e r i e  n a  v e d o m i e : 
 
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok  2013  
 

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

 
Bezpečnostný projekt informačného systému obce Brestovec 

Uznesenie č. 137  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

b e r i e  n a  v e d o m i e : 
 
vypracovaný Bezpečnostný projekt informačného systému obce Brestovec v zmysle § 19 ods. 

3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

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

 
Prevádzkový poriadok pre rybolov na obecnom rybníku v Brestovci 
 

Uznesenie č. 138  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

Prevádzkový poriadok pre rybolov na obecnom rybníku v Brestovci 
 
Hlasovanie poslancov: za  5, proti: 0, zdržal sa: 0 



 

Úprava platu starostu Brestovec na rok 2014      

Uznesenie č. 139  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

u r č u j e :  

plat starostu na rok 2014 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1769 Eur 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. 

Hlasovanie poslancov: za  5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Prejednávanie žiadostí 

Uznesenie č. 140  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

pridelenie nájomných bytov pre žiadateľov: 

1. Zsolt Rajkovics, Dolný Štál č.321 
2. Imrich Szeif, Veľký Meder, Fučíková ul. č. 941 

3. Erika Nagyová, Veľký Meder, Zelená ul. č. 4 
4. Gábor Szabó, Tôň, Ružová č. 138 
5. Ladislav Deák, Holiare č. 247 
6. Zsolt Császár, Sokolce č. 289 
7. László Németh, Veľký Meder, Komárňanská 204/110 
8. Roman Lancz, Veľká Mača č. 919 
9. Štefan Balogh, Zeminská Olča, Mierová č.273/29  
10. Jozef Both, Veľký Meder, Poľovnícka č. 39   ostávajú v evidencií žiadateľov. 

  

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

 

Žiadosť o odpredaj  pozemku v obci Brestovec na parcele č. 163/91 pre Patrik Veréb, 
Dunajská Streda, Rybný Trh 336/17 

Uznesenie č. 141  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 



odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brestovec, obec Brestovec na 
LV č. 302, a to pozemku registra C-KN parc. č. 163/91 druh pozemku ostatné plochy o 
výmere 870 m2, do vlastníctva: Patrik Veréb, rod. Veréb, trvale bytom 929 01 Dunajská 
Streda, Rybný Trh 336/17  za kúpnu cenu 6.090 EUR, slovom: šesťtisícdeväťdesiat eur (7 
EUR/m2) za účelom výstavby rodinného domu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, o ktorom Obecné 
zastupiteľstvo v Brestovci rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 
zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v súlade so zákonom o 
majetku obcí v platnom znení. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to 
vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení obec pri výkone samosprávy prispeje aj k zvýšeniu úrovne sociálnej infraštruktúry obce, 
a to predajom stavebných pozemkov v obytnej zóne obce. Pozemky v tejto zóne boli 
ponúkané na predaj už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym príp. žiadnym záujmom o 
ich odkúpenie. 

Kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN prospech kupujúceho. 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, že nadobúdateľ nie je osobou uvedenou v §9a ods.6 a 7 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

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

 

Uznesenie č. 142  
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

správu starostu o vykonaných úlohách  

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

 


