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Z Á P I S N I C A 

 

z XXII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 21. marca 2018 v kultúrnom dome v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

4. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na I. štvrťrok  

     2018 

5. Schválenie priameho predaja obecného majetku – Zetor Proxima 85 s        

     príslušenstvom 

6.  Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brestovec 

7.  Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

8.  Návrh VZN o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie  

      sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

9.  Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

10. Podané žiadosti 

11. Diskusia 

12. Schválenie navrhnutých uznesení 

13. Záver 

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

prítomných a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní  4 poslanci, tak obecné zastupiteľstvo 

je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Štefan 

Rákóczi.  

2.  Schvaľovanie programu zasadnutia 

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  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

3.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

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

Marta Ferencziová a Mgr. Barnabáš Győri Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. 

ErvinVégh. 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 



 

4. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na I. štvrťrok  2018 

Návrh upraveného rozpočtu na I. štvrťrok 2018 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5.  Schválenie priameho predaja obecného majetku –traktor Zetor Proxima 85 s  

     príslušenstvom 

 

Starosta obce predložil ponuky záujemcov o kúpu majetku: traktor Zetor Proxima 85 

s príslušenstvom, s EČ: KN699AH, rok výroby: 2010, VIN:000P3F4J46LT03548.  

Zámer priameho predaja bol zverejnený na internetovej stránke obce od 17.01.2018 do 14.02. 

2018. Cenovú ponuku doručil jeden záujemca dňa 06.02.2018 poštou a to Obec Kameničná, 

946 01 Kameničná, IČO:  00306495, s ponúknutou cenou 24.541 € 

(dvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťjeden eur). Záujemca  Obec Kameničná, 946 01 Kameničná , 

IČO: 00306495 splnil podmienky Zámeru priameho predaja a preto starosta navrhol uvedenej 

obce odpredať traktor  ZETOR Proxima 85 s príslušenstvom za ponúknutú sumu 24.541 € 

(dvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťjeden eur). 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6.  Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brestovec 

 

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brestovec poslanci obecného 

zastupiteľstva obdŕžali v písomnej forme. Návrh  vypracovala a predkladala Zuzana Huryová, 

referentka OcÚ.  Návrh Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom obce je priložený 

k zápisnici. 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

7.  Návrh VZN  obce Brestovec o nakladaní s komunálnymi  odpadmi 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec a bol doručený poslancom ako pracovný 

materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie.  

Návrh VZN  predniesol Gábor Hulkó, hlavný kontrolór obce, návrh je priložený k zápisnici. 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

8.  Návrh VZN o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie sociálnoprávnej  

     ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o postupe pri poskytovaní príspevkov 

na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce Brestovec a bol doručený poslancom ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ na 

preštudovanie.  



Návrh VZN  predniesol Gábor Hulkó, hlavný kontrolór obce, návrh je priložený k zápisnici 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

9. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o úspešných projektoch 

- žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice bola 

schválená vo výške 30.000 €.  

- žiadosť o finančný príspevok v rámci Programu Interreg – SK - HU podané cez 

ZODŽO schválená v hodnote 12.100 €  

- projekt Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo 

vlastných kompostoviskách podané cez ZODŽO  v hodnote 20.380 € 

- rozhodnutie o schválení dotácie pre MAS Podunajsko. 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s uskutočnenými aktivitami: 

- dňa 31. decembra 2017 Rodičovské združenie pri MŠ organizovalo v kultúrnom dome  

silvestrovskú diskotéku, 

- dňa 17. januára MS SČK v zdravotnom stredisku  Sokolce organizoval odber krvi 

- dňa 28. januára 2018 v  Termálnom kúpalisku Veľký Meder sa konalo športové 

podujatie pre detí s názvom „Kihívásnapja 2018“, 

- dňa 10. februára 2018 v kultúrnom dome bol usporiadaný  8. ročník  diskotéky „Retro 

Karneval“  

- dňa 3. marca 2018  DHZO  usporiadal  tanečnú zábavu v kultúrnom dome 

- dňa 15. marca v parku Družba bolo ovenčovanie pomníka Obetiam revolúcie 1848-49   

- dňa 15. Marca 2018 v kaštieľskej záhade sa uskutočnilo slávnostné uvítanie 

novorodencov z roku 2017. 

Plánované aktivity v II. štvrťroku 2018 sú nasledovné: 

- dňa 4. apríla 2018 v kultúrnom dome sa plánuje stretnutie spisovateľom Tiborom 

Szomolaim s prezentáciou najnovšej knihy s názvom: " A Klán“ 

- dňa 28. apríla 2018 v obci bude organizovaná obecná brigáda „ Vyčistíme si našu 

obec“, vstavanie Mája na dvore kultúrneho domu 

- dňa 12. mája 2018 v Trávnikoch bude organizovaný spoločný športový deň 8 

zúčastnenými obcami 

- dňa 1. júna 2018 v kaštieľskej záhrade  sa plánuje  oslava z príležitosti Deň detí, 

vyberanie Mája, 

 

Starosta obce prečítal zoznam podujatí, ktoré boli uskutočnené v priebehu posledných troch 

mesiacov /január, február, marec 2018, poznamenal, že na začiatku apríla 2018 bude vydaná 

obecná kronika za I. štvrťrok 2018 a žiada poslancov, aby napísané články čím skôr odovzdali 

na obecnom úrade. 

 

 



10.  Podané žiadostí 

- OAZIS – zariadenie sociálnych služieb  žiada o poskytnutie finančného príspevku od obce, 

nakoľko na základe novely zákona 448/2008 od 1.1.2018 majú obce povinnosť poskytnúť na 

vybrané druhy sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku pre občana, ktorému dali 

Rozhodnutie o odkázanosti. Naša občanka Jolana Paksiová od  07. novembra 2017 je ich 

klientom. Vyrátaný finančný  príspevok na prevádzku na 1 klienta je 62,63 € mesačne. 

- Farár György Csík– z Farského úradu RKC, Hlavná u.122, 946 15 Tôň, podal žiadosť o 

finančný príspevok na prevádzku  zariadenia Denný stacionár,  nakoľko ich klientom je náš 

občan Máté Bors. 

11. Diskusia 

V diskusii vystúpil poslanec Barnabás Győri, oboznámil prítomných s aktivitami DHZO. 

Ďalej pozýval prítomných na spoločné posedenie pred začatím rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice. 

Občan Barnabás Rákócza opýtal poslancov OZ,  či na terajšom futbalovom ihrisku naozaj 

budú vymerané  stavebné pozemky. 

Starosta obce odpovedal, že futbalové ihrisko je momentálne nevyužité, zatiaľ sa tam 

neplánuje vymerať stavebné pozemky, ale keď sa podarí vybudovať multifunkčné ihrisko na 

pozemku pri kaštieľskej záhrade, tak futbalové ihrisko bude zbytočné. 

Občan František Rákócza pozdravil všetkých prítomných a poďakoval obecnému 

zastupiteľstvu za doteraz vykonané práce. 

Občan František Panyi požiadal o informáciu o tom, či je vedená obecná kronika, ak áno, tak 

v akej forme. 

Starosta obce odpovedal, že je vedená kronika obce v písomnej forme, je vytlačená 

a rozposlaná   štyrikrát ročne obyvateľstvu obce, sú v nej zachytené všetky kultúrne podujatia 

obce. 

Občan Vojtech Seszták  upozornil na  nebezpečné schody  v obnovenej materskej škole 

a pripomenul, že zatiaľ nie sú zábradlie pri schodoch a chýba aj prístrešok nad vchodovými 

dverami. 

Starosta obce dal na vedomie prítomným, že  zábradlie  a prístrešok nad dverami sú  v 

priebehu zhotovenia. 

12.  Schválenie navrhnutých uznesení 

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

Uznesenia sú priložené k zápisnici. 



13. 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  ............................. 

Mgr. Barnabáš Győri     ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

z XXII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 21. marca 2018 

( 119-126 ) 

 

Uznesenie č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

upravený  rozpočet na I. štvrťrok 2018 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 120 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

a./ b e r i e  n a  v e do m i e : 

záznam z vyhodnotenia ponúk z predložených na základe zverejneného zámeru priameho 

predaja  majetku obce: traktor Zetor Proxima 85 s príslušenstvom  

b./ b e r i e  n a  v e do m i e : 

oznámenie úspešného uchádzača: obec Kameničná,   946 01 Kameničná, IČO:00306495 

c./ s c h v a ľ u j e : 

priamy predaj majetku obce: traktor Zetor Proxima 85 s príslušenstvom pre obec Kameničná, 

946 01 Kameničná, za cenu: 24.541 €. 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s  c h v a ľ u j e : 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brestovec 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 122 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s  c h v a ľ u j e : 

všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 123 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec  o postupe pri poskytovaní príspevkov na 

vykonávanie sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately  

 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 o d m i e t a  

poskytnúť finančný príspevok na prevádzku sociálneho zariadenia OAZIS, ktorý bol vyrátaný 

na 1 klienta v sume 62,63 €/1  mesiac. 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 125 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e :   

jednorazovú finančnú podporu pre Farský úrad Reformovaná kresťanská cirkev so sídlom 

Tôň, Hlavná u. 122  na prevádzku  zariadenia Denný stacionár a to v sume 120 €  

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 126 

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 

pripomienky odznené v diskusií. 

Hlasovanie poslancov: za  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 


