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Z Á P I S N I C A 

 

 

z XI. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 21. júna 2012 v zasadačke obecného úradu 

 v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Interpelácia poslancov  
3. Správa hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2011 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2011 
5. Správa nezávislého audítora  o overení finančných výkazov účtovnej závierky za 

hospodársky rok 2010 a za hospodársky  rok 2011 obce Brestovec  
6. Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na I. štvrťrok 2012     
7. Prejednanie  žiadostí 
8. Správa starostu obce o vykonaných úlohách 
9. Diskusia 
10. Schválenie navrhnutých uznesení 
11. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

      Rokovanie OZ v Brestovci otvoril a viedol Peter Tóth, starosta obce. Privítal  všetkých prítomných 
poslancov, Ing. Zuzanu Dúžikovú, hlavnú kontrolórku obce.  Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 
spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Zo zasadnutia sa ospravedlnil  Peter Rákocza. Ďalej starosta 
oboznámil prítomných s programom rokovania OZ, nakoľko k programu neboli pripomienky, bol 
schválený. 

Za zapisovateľku určil Editu Fügediovú. Za overovateľov  zápisnice boli určení  Mgr. Zita Bergendi 
Raffai a Attila Győri.  Za predsedu návrhovej komisie bol určený  Ing. Ervin Végh.   



2.  Interpelácia poslancov  
 

     V interpelácií poslancov nevystúpil ani jeden poslanec. 

3.  Správa hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2011 
 
      Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Dúžiková.  
     Správa je priložená k zápisnici. 

4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2011 
 
     Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Dúžiková.  
     Správa je priložená k zápisnici. 

5.  Správa nezávislého audítora  o overení finančných výkazov účtovnej závierky za      
      hospodársky rok 2010 a za hospodársky  rok 2011 obce Brestovec   
     

     Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Dúžiková.  
      

6.  Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na I. štvrťrok 2012     
 

      Správu podala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Upravený rozpočet obce Brestovec na I.    
 štvrťrok 2012 je priložený k zápisnici. 
 

7.   Prejednanie žiadostí: 

      Starosta obce prečítal žiadosť, ktorá došla na obecný úrad. Karol  Csiba, trvalým pobytom  
      Veľký  Meder, Petőfiho 1087/51 žiada o odpredaj  pozemku vo vlastníctve obce – parcela 

č. 163/88 o výmere 732 m2 v katastrálnom území Brestovec  formou osobitného zreteľa, 
za účelom výstavby rodinného domu.  

 

8.  Správa starostu obce o vykonaných úlohách 

- starosta obce poďakoval poslancom za pomoc pri usporiadaní slávnosti Dňa obce  a  
       informoval ich s výdavkami  a sponzormi Dňa obce, 
- starosta obce informoval poslancov o tom, že vrátené pozemky sú v priebehu prevodu do 

vlastníctva obce - parcela č. 411/14 a parcela č. 411/15, ďalej treba tieto parcely rozmerať 
na 4 časti, aby mohli predať pre spoločnosť JOSTAV s.r.o, ktorá zabezpečí výstavbu 
radovej zástavby, k tomu žiada splnomocnenie od obecného zastupiteľstva na 
uskutočnenie rokovaní týkajúce sa predaja týchto pozemkov, 

- ďalej starosta navrhol predajnú cenu na pozemky pod radovej zástavby na 5 €/m2  
- starosta obce informoval poslancov o tom, že 14. júna bola kontrola v obci 

z Regionálneho environmentálneho poradenského a informačného strediska z Nitry, 
cieľom ktorej bolo overenie fungovania kompostárne, ďalej pripomenul, že z hlavnej 
cesty na kompostáreň uložili rampu, aby nemohli ľudia vynášať smeti na kompostáreň. 

- starosta obce poznamenal, že  ešte nemáme posúdený projekt na Dom smútku a projekt 
na oddychovú zónu pri jazere 

- v blízkej budúcnosti by sme mali v cintoríne zlikvidovať pohrebné miesta, o ktorých sa 
pozostalí nestarajú 



- dňa 25. augusta chceme znova usporiadať rybolov na rybníku a súťaž varenia rybacej 
polievky, ale predtým treba vyčistiť rybník od chaluhy 

- obecné zastupiteľstvo je pozvané  dňa 14. júla do  obce Zalagyömörő /naša družobná 
dedina v Maďarsku/, kde sa uskutoční oslava Deň obce,      

9.   Diskusia 

     V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec. 

 

10.  Schválenie navrhnutých uznesení 

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

11. Záver 

      Keďže viac bodov programu nebolo a prítomný s voľnými návrhmi neprišli, starosta obce       
poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 
 

 

Zapisovateľka: Edita Fügediová  Peter Tóth - starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 21. júna 2012 

(53-58) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  na XI. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

            

1. Správu hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2011 
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2011 
3. Správu nezávislého audítora   o overení finančných výkazov účtovnej závierky  
    za hospodársky rok 2010 a  
    za hospodársky  rok 2011 obce Brestovec   
4. Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na I. štvrťrok 2012     
5. Žiadosť o odpredaj pozemku na parcele č. 163/88 
6. Správu starostu o vykonaných úlohách 

 

1. Správa hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2011 
 

Uznesenie č. 53 

    Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

    správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Brestovec za rok 2011 

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

 

 

Uznesenie č. 54 

 

 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2011 

    Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

    s c h v a ľ u j e : 



    celoročné hospodárenie obce Brestovec za rok 2011 bez výhrad  

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

 

Uznesenie č. 55 
 

3. Správa nezávislého audítora   o overení finančných výkazov účtovnej závierky  
    za hospodársky rok 2010 a za hospodársky  rok 2011 obce Brestovec   
 
 

   Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

   a/ správu nezávislého audítora   o overení finančných výkazov účtovnej závierky  
       za hospodársky rok 2010 

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

   b/ správu nezávislého audítora   o overení finančných výkazov účtovnej závierky  
       za hospodársky rok 2011 

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

 

Uznesenie č. 56 
 
4. Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na I. štvrťrok 2012     
 
   Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 
 

    s c h v a ľ u j e : 

   upravený rozpočet na I. štvrťrok 2012 

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

Uznesenie č. 57 
 

5. Žiadosť o odpredaj pozemku na parcele č. 163/88 
    
    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. 163/88 druh pozemku ostatné plochy o 



výmere 732 m2, do vlastníctva: Karol Csiba, rod. Csiba, trvale bytom: 932 01 Veľký Meder, 
Petőfiho 1087/51 za kúpnu cenu 5.124 EUR, slovom: päťtisícstodvadsaťštyri 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.  

 
Uznesenie č. 58 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

      a/  s p l n o m o c ň u j e   s t a r o s t u  

           na uskutočnenie rokovaní týkajúce sa predaja pozemkov na parcele č. 411/14    

           a na parcele č. 411/15 

           Hlasovanie poslancov: za 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
      b/  b e r i e   n a   v e d o m i e : 
 
       -   správu starostu o vykonaných úlohách  
  
       -   pripomienky prednesené v rámci diskusií. 
 
           Hlasovanie poslancov: za 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 


