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Z Á P I S N I C A 

 

z VII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 23. septembra 2015 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh o spoluúčasť obce Brestovec na realizácií projektu na 

predchádzanie vzniku bioodpadu 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce 

4. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Komárno katastrálny odbor 

5. Správa starostu obce 

6. Diskusia 

7. Schválenie navrhnutých uznesení 

8. 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 

Szukola. 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. 

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

Štefan Rákóczi a Ing. Ervin Végh.  Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. Ervin Végh.   

2. Návrh o spoluúčasť obce Brestovec na realizácií projektu na predchádzanie vzniku 

bioodpadu  

 

Starosta obce informoval poslancov, že od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch. Tento zákon prináša zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 

a taktiež nastavuje pravidla nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Z toho vyplýva, 

že obec bude povinná zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

a zber odpadov zo záhrad a parkov, taktiež nakladanie s odpadmi bude musieť financovať obec. 

Všetky tie aktivity obce by mali smerovať predovšetkým k predchádzaniu vzniku odpadu. 

Združenie Dolný Žitný ostrov uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os 1, Aktivita B. na realizáciu 

projektu na predchádzanie vzniku odpadu a žiada spoluúčasť obce Brestovec a zabezpečenie 

spolufinancovania obce vo výške 5% z alikvotnej čiastky projektu spadajúcej na aktivity 

týkajúce sa obce Brestovec. 

 



3. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta informoval poslancov, že na VI. zasadnutí OZ dňa 12.08.2015 uznesením č. 35 

schválilo OZ voľbu hlavného kontrolóra na deň 23.09.2015. Voľba hlavného kontrolóra bola 

zverejnená dňom 13. augusta 2015  na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Brestovec, 

uzavretie prihlášok bola dňa  9. septembra 2015.Do stanovenému termínu sa na Obecný úrad 

v Brestovci prihlásil jeden uchádzač na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce. Komisia 

na otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra bola vytvorená z poslancov OZ. Obálka 

s prihláškou a materiálmi uchádzača komisia otvorila  dňa 21.09.2015 o 17.00 hodine  na 

Obecnom úrade v Brestovci.Na funkciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásil doc. JUDr. Gábor 

Hulkó, PhD., ktorý doručil všetky potrebné doklady uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra. 

Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Pozvaný kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce  v krátkosti sa predstavil a následne 

prebehla tajná voľba. Starosta prečítal výsledok voľby a konštatoval, že v tajnom hlasovaní bol 

jednoznačne zvolený za hlavného kontrolóra obce doc .JUDr. Gábor Hulkó, PhD. 

 

4. Prerokovanie rozhodnutia Okresného úradu Komárno katastrálny odbor 

Starosta obce predniesol poslancom OZ rozhodnutie Okresného úradu Komárno, v ktorom 

katastrálny odbor prerušuje konanie č. V-2459/2015 o návrhu na vklad záložného práva do 

katastra nehnuteľností  týkajúcej sa nehnuteľností vedených v katastrálnom území Brestovec 

zapísaných na LV č.302 ako stavba nájomných bytov parc.č. 411/33, parc.č. 411/34, parc.č. 

411/35, parc.č. 411/36.V rozhodnutí  vyzýva  účastníka konania na odstránenie nedostatkov 

návrhu. 

5.  Správa starostu obce 

Starosta oboznámil prítomných s prebiehajúcimi projektmi: 

 

- projekt na vybudovanie kamerového systému v obci bol úspešný, zo ŠR na projekt bol 

schválený 5.000 Eur, na rok 2016  už je  podaná žiadosť o rozšírenie kamerového systému 

v obci.  

-projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska vedľa futbalového ihriska nebol úspešný. 

- do 10. októbra treba predkladať žiadosť o dotácie z opatrenia zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, výzvu vyhlásil Environmentálny 

fond. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných  pripravovanými akciami: 

 

-  dňa 3. októbra 2015 usporiadajú rodičia  Materskej školy  jesenný ples v kultúrnom dome, 

-  dňa 16. októbra 2015 v kultúrnom dome bude Hudobno-zábavný program pre detí spolu 

s výstavou kreslenia „Obec očami detí“ 

 

6. Diskusia 

V diskusií vystúpil starosta obce a informoval  prítomných s problémom, že občianka obce 

Andrea Csápaiová predala svoju nehnuteľnosť inému, ktorú  kúpila od obce za účelom výstavby 

rodinného domu. Medzi podmienkami predaja pozemku boli zakotvené, keď predávajúci predá 



pozemok obci vznikáprávo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu, v prípade predaja pozemku 

inej osobe vzniká obci právo doplatenie kúpnej ceny vo výške 2,50 €/m2. Nakoľko menovaná 

pozemok zakúpila za 2.000 € a teraz predala za 8.000 €, starosta hovoril, že obec má právo 

požiadať od predávajúcej  2.000 €, nakoľko porušila podmienky predaja pozemku. Starosta 

poznamenal, aby  poslanci rozmýšľali o tom, ako problém vyriešiť. 

 

7. Schválenie navrhnutých uznesení 

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

sú priložené k zápisnici. 

8. Záver 

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

poďakoval prítomným na účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

Zapisovateľka: Bc. Edita Fügediová  

    Peter Tóth  

                starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

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

Barnabáš Győri  ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa  23.septembra 2015 

( 38  - 41 ) 

 

Uznesenie č. 38 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

a/ spoluúčasť obce Brestovec na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu žiadateľa 

Združenie Dolný Žitný ostrov, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná časť 1, Aktivita B. 

b/ zabezpečenie spolufinancovania obce Brestovec vo výške 5% / t.j. 1956,327 €/ z alikvotnej 

čiastky projektu spadajúcej na aktivity týkajúce sa obce Brestovec. 

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

 

 

Uznesenie č. 39 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

 

zápisnicu z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Brestovec, zo dňa 

21.09.20145 

 

B/ s c h v a ľ u j e : 

 

doc. JUDr. Gábor Hulkó, PhD. za hlavného kontrolóra obce Brestovec, 

v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

plat hlavného kontrolóra obce Brestovec vo výške 220,00 € brutto, rozsah funkcie hlavného  

kontrolóra je stanovený úväzkom 0,20/20%/, 

pracovný  pomer na dobu 6 rokov od 01. októbra 2015. do 30.09.2021. 

 
 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 40 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

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

 

- rozhodnutie Okresného úradu Komárno katastrálny odbor o prerušení konania o návrh 

na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností 

 

u k l a d á : 

 

- starostovi  odstrániť a doplniť nedostatkov v návrhu na vklad záložného práva do 

katastra nehnuteľností 

 

Uznesenie č. 41 

-  

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

   

- správu starostu  

- pripomienky odznené v rámci diskusií 

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

 

 


