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Z Á P I S N I C A 

 

 

z XII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 5. septembra 2012 v zasadačke obecného úradu 

 v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  
2.  Interpelácia poslancov  
3.  Ponuka pohrebnej spoločnosti - Szedlák  
4.  Správa riaditeľky MŠ Andrea Csápaiová -  školský rok 2011/2012 
5.  Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na II. štvrťrok 2012     
6.  Monitorovacia správa za I. polrok 2012 
7.  Správa o vypísaných  a o úspešných grantov – Ing Helena Kucseraová   
8.  Správa starostu obce o vykonaných úlohách  
9.  Prejednanie  žiadostí 
10. Diskusia 
11. Schválenie navrhnutých uznesení 
12. 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, Ing. Helenu Kucseraovú a pozvaných 
hostí. 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  Ildikó Nagy  a Ing. 
Ervin Végh.  Za predsedu návrhovej komisie bol určený  Ing. Ervin Végh.   



2.  Interpelácia poslancov  
 

V interpelácií vystúpil poslanec Attila Győri a poznamenal, že v čase zberu kukurice 
zamestnanci PD Sokolce s nákladnými autami pošpinia ulice  a často jazdia nadmernou 
rýchlosťou po obci. 
 

3.  Ponuka pohrebnej spoločnosti - Szedlák  
 
Ponuku pohrebnej spoločnosti Szedlák predniesla ich zamestnankyňa Monika Jankóová. Pohrebná 
spoločnosť  by chcela prenajať  Dom smútku, cintorín a poskytovať pohrebnú službu občanom.   
 

4.  Správa riaditeľky MŠ Andrea Csápaiová -  školský rok 2011/2012 
 
 Riaditeľka MŠ – Andrea Csápaiová oboznámila poslancov s vykonanými úlohami v školskom roku 
2011/2012. Ocenila množstvo práce, ktoré bolo vykonané v tomto roku. Vymaľovali miestností MŠ, 
vymenili vchodové dvere, chodbu obkladali novými dlažbami. Zdôraznila, že veľa pomáhali rodičia.   
 

5. Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na II. štvrťrok 2012     
 
Správu podala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Upravený rozpočet obce Brestovec na II.    
štvrťrok 2012 je priložený k zápisnici. 
 
6.  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za I. polrok 2012 

Monitorovaciu správu predkladala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Správa je priložená 
k zápisnici. 
 

7.  Správa o vypísaných  a o úspešných grantov – Ing Helena Kucserová   

Ing. Helena Kucserová informovala poslancov o tom, že ktoré granty boli úspešné od 
minulého roku. Obec dostala dotáciu od SPP – 1.100 € na projekt Minulosť a budúcnosť cez 
ľudové tance a tvorivé dielne,  od VÚC – 200 €  dotáciu na podporu kultúry , 250 € dotáciu na 
podporu športu, od Ministerstva ŽP – Envirofond – 5.505 €- na  odvodnenie pozemku na parcele č. 
411/1 a 411/2 v obci Brestovec, od Úradu Vlády SR dotáciu na podporu kultúry národnostných 
menšín  900 € na projekt Radi spievame – na stretnutie dôchodcov . 

Obec má  vypracovaný a odoslaný grant na obnovu a rekonštrukciu Domu smútku, ale zatiaľ nie je 
vyhodnotený. 

8.  Správa starostu obce o vykonaných úlohách 

 Starosta oboznámil prítomných doteraz  vykonanými úlohami aj plánovanými úlohami: 

- úspešne sme usporiadali II. krát súťaž  rybolovu a súťaž vo varení Halászlé pri obecnej jazere. 

- návrh na obnovenie parku spoločne so žiakmi základnej  školy v Sokolciach v rámci projektu 
nadácie Ekopolis. 

- návrh na zavedenie otváracej doby  kompostárne /každú sobotu počas jesenných mesiacov/, teraz 
je  kompostáreň zatvorená, nakoľko veľa smeti vyniesli občania, otvára sa iba na vyžiadanie 
občanov z dôvodu kontroly vynesenej zelene. 

- návrh na zrušenie otváracej doby knižnice od roku 2013 



- návrh na inzerciu na  vybudovanie radovej zástavby  

- dňa 15. septembra 2012 sa  plánuje zábava v kultúrnom dome 

- dňa 29. septembra 2012 sa plánuje stretnutie dôchodcov z regiónu – Radi spievame 

- v októbri znovu usporiadame pre detí jesenné tvorivé dielne 

- v októbri usporiadame ovenčovanie pri pomníku hrdinov I. a II. svetovej vojny 

- v mesiaci november usporiadame Deň dôchodcov  

 9.  Prejednanie  žiadostí 

Starosta obce prečítal žiadosť, ktorá došla na obecný úrad. Štefan Kovács , trvalým pobytom  
Sokolce č. 331 a Agneša Nagyová, trvalým pobytom Veľká Meder, Max. Gorkého 1738/5 
žiadajú o odpredaj  pozemku vo vlastníctve obce – parcela č. 163/90 o výmere 832 m2 
v katastrálnom území Brestovec  formou osobitného zreteľa, za účelom výstavby rodinného 
domu.  
 

10. Diskusia 

 V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec. 

 

11. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z XII. 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:  

Ildikó Nagy                            .......................... 

Ing. Ervin Végh                     ...........................    

 

 



 

U Z N E S E N I A  

z XII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 5. septembra 2012 

(59-62) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  na XII. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Ponuku pohrebnej spoločnosti – Szedlák 

2.  Správu  riaditeľky MŠ Andrea Csápaiová -  školský rok 2011/2012. 

3. Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na II. štvrťrok 2012     
 
4. Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za I. polrok 2012 

5. Správu o vypísaných  a o úspešných grantov – Ing Helena Kucserová   

6. Správu starostu o vykonaných úlohách 

7. Žiadosť o odpredaj pozemku na parcele č. 163/90 

 

 

1. Ponuka pohrebnej spoločnosti – Szedlák 
2. Správa riaditeľky MŠ Andrea Csápaiová -  školský rok 2011/2012. 

 

Uznesenie č. 59 

  Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

  A/  ponuku pohrebnej spoločnosti -  Szedlák 

  B/  správu riaditeľky MŠ Andrea Csápaiová – školský rok 2011/2012 

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

 

 



 

 

3.   Schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec  na II. štvrťrok 2012     
4.  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za I. polrok 2012 

 
Uznesenie č. 60 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

A/ s c h v a ľ u j e : 

upravený rozpočet na II. štvrťrok 2012 

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

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

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za I. polrok 2012 

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

 

 

5. Správa o vypísaných  a o úspešných grantov – Ing Helena Kucseraová   

6. Správa starostu o vykonaných úlohách 

 
Uznesenie č. 61 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

A/ správu o vypísaných  a o úspešných grantov – Ing Helena Kucseraová   

B/ správu starostu o vykonaných úlohách 

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

 

 



 

7. Žiadosť o odpredaj pozemku na parcele č. 163/90 
 

Uznesenie č. 62 

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. 163/90 druh pozemku ostatné plochy o výmere 832 m2, do 
vlastníctva: Štefan Kovács, rod. Kovács, trvale bytom: 946 17 Sokolce č. 331 a Agneša Nagyová, rod. 
Nagyová, trvale bytom Veľký Meder, Max. Gorkého 1738/5  za kúpnu cenu 5.824 EUR, slovom: 
päťtisícosemstodvadsaťštyri 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Brestovec 

Obecný úrad v Brestovci, 946 17 Brestovec č. 86, tel: 035/7780083, fax: 035/7738121 

e-mail: obec@brestovec.eu 

 

Výpis z uznesenia č.  62  

z XII. riadneho zasadnutia OZ Brestovec zo dňa 5. septembra  2012 

 

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. 163/90 druh pozemku ostatné plochy o výmere 832 m2, do 
vlastníctva: Štefan Kovács, rod. Kovács, trvale bytom: 946 17 Sokolce č. 331 a Agneša Nagyová, rod. 
Nagyová, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Max. Gorkého 1738/5  za kúpnu cenu 5.824 EUR, 
slovom: päťtisícosemstodvadsaťštyri 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.  

 

 

V Brestovci, dňa 12.septembra 2012 

 

Za správnosť: Fügediová                                                    Peter Tóth – starosta obce Brestovec                                                               

 

 


