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Z Á P I S N I C A 

z XX. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 29. októbra 2013 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu na II. a III. štvrťrok 2013 

3. Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu obce Brestovec  

       k 30.06.2013 

4. Návrh a schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Brestovec: 

      VZN obce Brestovec č. 4/2013 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonaní  

      opatrení na sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

      VZN obce Brestovec č. 5/2013, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok  

      pohrebísk na území obce  Brestovec 

 VZN obce Brestovec č. 6/2013 o dani za psa 

 VZN obce Brestovec č. 7/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva 

 VZN obce Brestovec č. 8/2013 o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné  

      hracie prístroje    

5. Prerokovanie evidovaných žiadateľov o nájomné byty  a posúdenie predložených   

žiadostí 

     6.    Správa starostu obce:  

a/  návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi SPP Distribúcia a             

                 obcou Brestovec o nájme plynovodu na Cintorínskom rade, 

            b/ schválenie nezávislého audítora 

            c/ dodatok k pracovnej zmluve hlavnej kontrolórky obce Brestovec  

            d/ vyhlásenie výberového  konania za funkciu riaditeľky MŠ Brestovec 

  e/  menovanie   poslanca OZ do Rady školy pri MŠ Brestovec   

7. Pojednávanie žiadostí 

8. Schválenie navrhnutých uznesení 

9.    Záver 

 

 

 

 



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

Dúžikovú, hlavnú kontrolórku obce 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: Peter 

Rákocza a Ing. Ervín Végh.  Za predsedu návrhovej komisie bol určený Ing. Ervín Végh.   

 

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu na II. a III. štvrťrok 2013 

  

Správu podala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Upravené rozpočty obce Brestovec na  

II.a III. štvrťrok 2013 sú  priložené k zápisnici. 

 

3. Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu obce Brestovec         

    k 30.06.2013 

 

Správu podala Zuzana Huryová referentka OcÚ. Monitorovacia správa o výsledkoch 

programového rozpočtu obce k 30.06.2013 je priložení k zápisnici.  

 

4. Návrh a schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Brestovec 4/2013, 5/2013,   

    6/2013, 7/2013 a 8/2013: 

 

 

Návrhy  všeobecne záväzných nariadení  4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013 a 8/2013 boli 

zverejnené na  úradnej tabuli  obce a boli doručené  poslancom a hlavnej kontrolórke ako 

pracovný materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrhy VZN predniesol starosta obce, 

sú priložené k zápisnici. 

 

5. Prerokovanie evidovaných žiadateľov o nájomné byty  a posúdenie predložených   

žiadostí 

 

Z poslancov OZ Brestovec bola vytvorená  5 členná bytová komisia pre posúdenie 

predložených žiadostí o pridelenie nájomných bytov. 

K 29. októbra 2013 nasledovní občania predložili písomne  žiadostí o pridelenie nájomných 

bytov: 

           1. Štefan Filkó,Táborská 2052/76, Veľký Meder 

           2. Balázs Jaszkó,  Nový rad 303, Sokolce                                    

           3. Imrich Pálovics, Nitrianská 124, Sokolce                                  

           4. Tibor Jaszkó, Železničná 244, Sokolce                                       

           5. Peter Hír, Železničná 244, Sokolce                                                                                

           6. Ronald Soós, gen. Klapku 3043/66, Komárno 

           7. Imrich Nagy, Ružová 3563/26, Veľký Meder  

           8. Ladislav Pálffy,Poľovnícka 25, Veľký Meder  



           9.   Michal Sváb, P.O.Hviezdoslava 1152/28 

          10.  Žaneta Horňáková, Nový rad 147, Veľké Kosihy 

 

Bytová komisia posúdila  prijaté žiadosti, nakoľko všetky žiadosti splnili požadované kritéria, 

poslanci tajným hlasovaním rozhodli o pridelenie nájomných bytov. 

Ďalej bytová komisia stanovila výšku nájomného 3,6% z obstarávacej ceny nájomných bytov 

a to 160 € mesačne za jeden byt. 

 

6. Správa starostu obce:  

a/  návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi SPP Distribúciou a obcou Brestovec    

     o nájme plynárenského zariadenia  v k.ú. Brestovec par.č. 163/16 

Starosta obce informoval poslancov, že na Cintorínskom rade, kde budujú rodinné domy  SPP 

Distribúcia žiada od obce uzavretie  nájomnej zmluvy  na  nájom/ predaj plynárenského 

zariadenia v k.ú. Brestovec par.č. 163/16. 

 

b/ schválenie nezávislého audítora 

Nezávislý audítor Ing. Jozef Szekeres písomne oznámil OZ Brestovec , že za rozpočtový 

a hospodársky  rok 2012 a nasledujúce 2 rozpočtové a hospodárske roky nebude pôsobiť v  

obci Brestovec ako audítor.  

V zmysle zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov účtovná uzávierka obce musí 

byť overená auditom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia , za ktoré sa zostavuje. 

Starosta obce navrhol za nezávislého audítora pani Ing. Jolanu Takácsovú z Diakoviec. 

 

c/ dodatok k pracovnej zmluve hlavnej kontrolórky obce Brestovec    

Okresná prokuratúra Komárno pri kontrole činnosti hlavnej kontrolórky zistila, že Ing. 

Zuzana Dúžíková vykonáva činnosť hlavnej kontrolórky aj v obci Sokolce. Podľa § 

20a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení dotknuté obce musia uzatvoriť medzi sebou  

Dodatok k zmluve o výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce.     

 

 d/ zrušenie uznesenia OZ Brestovec č. 67 schváleného  dňa 21.novembra 2012:   

na odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce 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: Ladislav Lakó, rod. Lakó, trvale bytom: 946 17 Brestovec č. 72 

a Annamária Pálosová, rod. Pálosová, trvale bytom: 932 01 Veľký Meder, Želiarska 434/71 

za kúpnu cenu 6.090 EUR, slovom: šesťtisícdeväťdesiat eur (7 EUR/m2) za účelom výstavby 

rodinného domu, nakoľko kupujúci odstúpili od zmluvy. 

 

e/ vyhlásenie výberového  konania za funkciu riaditeľky MŠ Brestovec 

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 5  zákona552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a obec ako zriaďovateľ MŠ vyhlásila 

výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa MŠ s VJM – Óvoda  Brestovec č. 83. 

Výberové konanie bolo zverejnené v týždenníku Csallóköz a na internetovej stránke obce. 



Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť s potrebnými dokladmi najneskôr do 15. 

novembra 2013 na adresu: Obec Brestovec, Obecný úrad v Brestovci, 946 17 Brestovec č. 86.  

   

f /menovanie   poslanca OZ do Rady školy pri MŠ Brestovec   

Starosta obce navrhol, aby  poslankyňa  Ildikó Nagy bola  vymenovaná za člena do Rady 

školy pri MŠ Brestovec.  

  

7. Pojednávanie žiadostí 

Telovýchovná jednotka Družstevník Sokolce žiada Obecné zastupiteľstvo V Brestovci 

o finančný príspevok na jej činnosť. 

Pro Patria – občianske združenie z Veľkého Medera požiada Obecné zastupiteľstvo 

v Brestovci o finančný príspevok na vydanie publikácie „Az 1848, te csillag“. 

 

8. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervín Végh prečítal návrh uznesenia z XIX. riadneho zasadnutia  OZ Brestovec. 

Uznesenie je priložené k zápisnici. 

 

9. 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:  

Peter Rákocza                         .......................... 

Ing. Ervín Végh                     ............................    

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z XX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 29.októbra 2013 

(103-119) 

 

Schválenie upraveného rozpočtu na II.  štvrťrok 2013 

Uznesenie č. 103  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

upravený rozpočet obce na II. štvrťrok 2013 

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

 

Schválenie upraveného rozpočtu na III.  štvrťrok 2013 

Uznesenie č. 104  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

upravený rozpočet obce na III. štvrťrok 2013 

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

 

Monitorovacia správa o výsledkoch programového rozpočtu obce Brestovec      

k 30.06.2013 

Uznesenie č. 105 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

Monitorovaciu správu o výsledkoch programového rozpočtu obce Brestovec       

k 30.06.2013 

o d k l a d á : 

povinnosť vypracovať monitorovaciu správu od roku 2014 



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

 

Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Brestovec: 

 

Uznesenie č. 106  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 4/2013 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonaní  

opatrení na sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

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

Uznesenie č. 107  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 5/2013, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok  

pohrebísk na území obce  Brestovec 

 

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

 

Uznesenie č. 108  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 6/2013 o dani za psa 

 

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

 

Uznesenie č. 109  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 7/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva 

 

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

 

 



Uznesenie č. 110  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 8/2013 o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné  

hracie prístroje    

 

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

Prerokovanie evidovaných žiadateľov o nájomné byty  a posúdenie predložených   

žiadostí 

Uznesenie č. 111  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

a/ pridelenie nájomných bytov pre žiadateľov: 

1. Štefan Filkó 

2. Peter Hír 

3. Ronald Soós 

4. Imrich Nagy 

5. Ladislav Pálffy 

6. Tibor Jaszkó 

7. Michal Sváb 

8. Žaneta Horňáková 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9. Imrich Pálovics 

10. Balázs Jaszkó     ostávajú v evidencií žiadateľov. 

  b/ výšku nájomného 3,6% z obstarávacej ceny nájomných bytov a to 160 € mesačne za  

jeden byt . 

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

 

 Uznesenie č.112  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

nájom/predaj plynárenského zariadenia v k.ú. Brestovec parc.č. 163/16 

 

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

 

 

 



Uznesenie č.113  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

za nezávislého audítora obce  Ing, Jolanu  Takácsovú z Diakoviec 

 

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

 

Uznesenie č.115  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s ú h l a s í : 

s vykonávaním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre viaceré obce. Zúčastnené 

obce podpíšu dodatok k zmluve o výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce. 

 

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

 

Uznesenie č. 116 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

zrušenie uznesenia OZ Brestovec č. 67 schváleného  dňa 21.novembra 2012 na odpredaj 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce 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: Ladislav Lakó, rod. Lakó, trvale bytom: 946 17 Brestovec č. 72 a Annamária 

Pálosová, rod. Pálosová, trvale bytom: 932 01 Veľký Meder, Želiarska 434/71 za kúpnu cenu 

6.090 EUR, slovom: šesťtisícdeväťdesiat eur (7 EUR/m2) za účelom výstavby rodinného 

domu, nakoľko kupujúci odstúpili od zmluvy. 

 

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

 

Uznesenie č. 117  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

poslankyňu Ildikó Nagy  za člena do Rady školy pri MŠ Brestovec 

 

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

 



Uznesenie č. 118  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

finančný príspevok pre TJ Družstevník Sokolce v sume 500,- € 

 

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

 

Uznesenie č. 119  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

 

vyhlásenie výberového  konania za funkciu riaditeľky MŠ Brestovec 

správu starostu o vykonaných úlohách  

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

 

   

 

 

 

 

 


