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Z Á P I S N I C A 

 

z XIV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 5. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na III.Q. 2016 

3.  Kronika obce Brestovec – III. štvrťrok 2016 

4. Správa starostu –plánované úlohy  

5. Diskusia 

6. Schválenie navrhnutých uznesení 

7.  Záver 

 

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

prítomných a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní  5 poslanci, tak obecné zastupiteľstvo 

je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  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  5, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

ErvinVégh. 

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na III.Q. 2016 

Návrh upraveného rozpočtu na III.Q 2016 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

3. Kronika obce Brestovec – III. štvrťrok 2016 

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

mesiacov /júl, august, september/ roka 2016, ďalej poznamenal, že na začiatku októbra 2016 

bude vydaná obecná kronika za III. štvrťrok 2016 a žiada poslancov, aby napísané články čím 

skôr odovzdali na obecnom úrade. 

 

4.  Správa starostu –plánované úlohy  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 5. októbra 2016 do 7. októbra 2016 bude 

uzavretá cesta III//1450 v celkovej šírke  z dôvodu   rekonštrukcie cesty. 



Ďalej starosta pripomenul, že Žiadosť o nenávratný príspevok na vybudovanie Ekodvoru je už 

v poslednej štádií schvaľovania. 

Starosta oboznámil poslancov s plánovanými podujatiami posledného štvrťroku 2016: 

- dňa 15. Októbra 2016-10-13 sa uskutoční v kultúrnom dome tanečná zábava – usporiadatelia  

  sú rodičia materskej školy 

- dňa 20. októbra 2016 bude usporiadané ovenčovanie pomníka z príležitosti Sviatku všetkých 

svätých, po ovenčovaní v kultúrnom dome  sa začína putovná výstava obrazov a stretnutie 

spisovateľom Fridrichom Vargom. 

- dňa 16. novembra 2016 bude organizovaná oslava pre dôchodcov 

- dňa 11. decembra 2016 v kultúrnom dome sa uskutoční obecná vianočná slávnosť. 

 

6. Diskusia 

V diskusií poslanec Barnabáš Győri opýtal, či sa dá nájsť peniaze na rekonštrukciu  pomníka 

I.a II. svetovej vojny. Ďalej pripomenul, že pri obecnom jazere neporiadok, čo väčšinou robia 

ľudia, ktorí boli zvolení za dozor pri jazere. 

7. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z XIV. 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 zasadnutie vyhlásil 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 XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 5. októbra 2016 

( 75 – 76 ) 

 

Uznesenie č. 75 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

s c h v a ľ u j e : 

upravený  rozpočet na III.Q 2016 

 

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

 

 

Uznesenie č. 76 

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 

 

- príspevky odznené v rámci diskusií 

 

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

 

 

 


