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Z Á P I S N I C A 

 

z XII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 8. júna 2016 v kultúrnom dome v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Záverečný účet obce Brestovec za rok 2015 

3. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2015 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brestovec za  

rok 2015 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

6. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce na II.Q. 2016 

7. Správa starostu –plánované úlohy  

8. Prerokovanie podaných žiadostí 

9. Diskusia 

10. Schválenie navrhnutých uznesení 

11. Záver 

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

prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania 

schopné. Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania OZ, navrhol schváliť 

program tak ako bol zverejnený a dal o tom hlasovať. Nakoľko k programu neboli 

pripomienky, program OZ  bol jednoznačne schválený. 

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

Za zapisovateľku bola navrhnutá Edita Fügediová, za overovateľov  zápisnice boli určení: 

Barnabás Győri a Marta Ferencziová.  Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. Ervin 

Végh. 

2.  Záverečný účet obce Brestovec za rok 2015 

 

Zuzana Huryová – účtovníčka obce predložila poslancom návrh záverečného účtu za rok 2015. 

Návrh je priložený k zápisnici. 

 

 

3. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2015 

 

Výsledkami  inventarizácie obecného majetku poslancom oboznámila Zuzana Huryová – 

ekonómka obce. Konštatovala, že inventarizácia bola vykonaná v zmysle predpisov o majetku 

obce. Poslanci k vykonanej inventarizácií nemali žiadne pripomienky. 

 



4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2015 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 predložil JUDr. Gábor 

Hulkó – hlavný kontrolór obce. Stanovisko je priložené k zápisnici. 

5. Návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

Návrh spracoval a predkladal JUDr. Gábor Hulkó – hlavný kontrolór obce. Návrh plánu je 

priložený k zápisnici. 

6. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce na II.Q. 2016 

Správu podala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Upravený rozpočet obce Brestovec na II. Q. 

2016 je priložený k zápisnici. 

7.  Správa starostu  

Starosta obce prečítal zoznam podujatí, ktoré boli uskutočnené v priebehu  mesiacov apríl,  máj 

a jún,  poznamenal, že na začiatku júla 2016 bude vydaná obecná kronika za II. štvrťrok 2016 

a žiada poslancov, aby napísané články čím skôr odovzdali na  obecnom úrade.  

Starosta oboznámil poslancov plánovanými aktivitami  III. štvrťroku 2016, ktoré budú 

uskutočnené: 

- dňa 30. júla 2016 – Tanečná zábava v kaštieľskej záhrade 

- dňa 13. augusta 2016 –  IV. ročník súťaže hasičských pretekov- O pohár starostu obce 

- dňa 13. augusta 2016 – Oslava Deň obce, IV. ročník v pečení langošov 

- od 15. augusta do 19. Augusta – II. ročník letného tábora  

- dňa 27. augusta 2016 -  VI. Ročník súťaže vo varení Halászlé a rybolov na obecnom 

jazere pre detí a pre dospelých  

- dňa 24. septembra 2016  – Regionálne stretnutie dôchodcov. 

Starosta informoval poslancov, že v mesiaci máj boli zakúpené 120 kusov stoličiek do 

kultúrneho domu. 

8. Prerokovanie podaných žiadostí 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti, ktoré došli na obecný úrad: 

- občan Ladislav Ágh žiada Obecné zastupiteľstvo o pomoc pri riešení medzi susedských 

vzťahov s rodinou Rákócza, nakoľko stromy susedov, ktoré sú posadené na hranici 

pozemku, vraj hrozia strehu jeho rodinného domu. 

- Občan Štefan Császár žiada Obecné zastupiteľstvo o odstránenie spomaľovacieho 

prahu, ktorý je uložený pred jeho rodinným domom. Svoju žiadosť odôvodňuje s tým, 

že jazda cez spomaľovací prah spôsobuje hluk, ktorý ruší ich nočný pokoj. 

 

9. Diskusia 

V diskusií vystúpil JUDr. Gábor Hulkó  informoval prítomných, že  obidvaja susedia budú 

písomne oboznámení možným riešením. 

Ďalej starosta reagoval na žiadosť občana Štefana Császára. Spomaľovací prah na 

Cintorínskom rade bol uložený na požiadanie občanov ulice. Starosta navrhuje, aby občanom 



ulice bol rozposlaný dotazník o odstránení spomaľovacieho prahu. Keď väčšina občanov bude 

za odstránenie, tak  spomaľovací prah bude odstránený. 

Starosta informoval poslancov o možnosti zakúpenia odpadových košov  pre psov, nakoľko  

okolie cintorína a jazera  je  stále zašpinený výkalmi psov. 

 Poslanec Barnabás Győri prezentoval doteraz dosiahnuté výsledky DHZ Brestovec. 

   

10. Schválenie navrhnutých uznesení 

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

sú priložené k zápisnici. 

11. Záver 

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

poďakoval prítomným na účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené. 

 

Zapisovateľka: Bc. Edita Fügediová  

    Peter Tóth  

                starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  

 

Marta Ferencziová                .............................  

Barnabás Győri  ............................ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z XII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa  8. júna 2016 

( 67 – 71 ) 

 

Uznesenie č. 67 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

A/ s c h v a ľ u j e : 

„záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Brestovec za rok 2015 bez výhrad“ 

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

1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2015 

2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

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

 

 

Uznesenie č. 68 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

  

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

 

 

 

Uznesenie č. 69 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 

upravený rozpočet obce na II.Q. 2016 

 

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

 

 

 



Uznesenie č. 70 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

 

na podané žiadosti,  ukladá starostovi za úlohu najkratšom intervale nájsť riešenie na 

vzniknuté problémy. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 71 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

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

správu starostu obce o vykonaných a plánovaných úlohách 
 

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

 


