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Z Á P I S N I C A 

 

z XIII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 10. augusta 2016 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie podaných žiadostí 

3. Vyhodnotenie dotazníka -  odstránenie spomaľovacieho  prahu 

4. Organizačné zabezpečenie Oslavy „Deň obce“ 

5. Správa starostu –plánované úlohy  

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. 

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

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

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

ErvinVégh. 

2. Prerokovanie podaných žiadostí 

Starosta obce predložil na rokovanie OZ nasledovnú žiadosť: 

Spoločnosť Condor Invest, z Veľkého Medera žiada OZ v Brestovci o predaj pozemku v k.ú. 

Brestovec parcela č. 401/4, LV č. 621 vo výmere 4150m2 za 2 EUR/m2 na výstavbu výrobnej 

haly a kancelárskych priestorov, čím zvýši počet pracovných miest v obcí. 

 

3. Vyhodnotenie dotazníka – odstránenie spomaľovacieho prahu 

 

Starosta obce vyhodnotil vrátené dotazníky, ktoré boli rozposlané medzi spoluobčanmi na 

Cintorínskom rade, a konštatoval, že z 25 dotazníkov  vrátili 15 a z tých na 10 dotazníkoch 

občania hlasovali za to, aby spomaľovací prah zostal na pôvodnej mieste. 



4. Organizačné zabezpečenie Oslavy „Dňa obce“ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o organizačnom zabezpečení Oslavy Dňa obce. Tento 

rok oslava sa uskutoční 13. augusta 2016. 

Dňa 13. augusta ráno o 9.00 hodine na futbalovom ihrisku sa začínajú  medzinárodné hasičské 

preteky. Po  obede o 16.00 hodine bude zahájenie festivalu v pečení langoša, zábavný 

program pre detí, slávnostne vyhodnotenie súťaže v pečení langoša, vystúpenie mažoretiek 

z Okoča, tanečne vystúpenie miestnej skupiny dôchodcov Margaréta,  hudobné vystúpenie 

umelcov Dóka Zsuzsa a Bősi Szabó László, o 20.00 hodine vystúpenie hudobnej skupiny Vox 

Megere,  ďalej o 22.00 hodine živé vystúpenie skupiny 3+2, od 00.00 až do rána diskotéka 

s DJ Tomim.  

5. Správa starostu –plánované úlohy  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 22. augusta sa začína rekonštrukcia cesty – 

stavebná úprava asfaltovej vozovky cesty III/1450 v dĺžke 1,364 km. 

Poslanci obecného zastupiteľstva dňa 3. septembra sú pozvaní na oslavu Dňa obce Csép do 

Maďarska.  

 

6. Diskusia 

V diskusií Attila Győri, bytom Brestovec č. 169 vystúpil so žiadosťou o opravu vozovky za 

svojím rodinným domom. Svoju žiadosť odôvodnil stým, že ešte v roku 2010 podal písomnú 

žiadosť o opravu vozovky, ale do dnešného dňa problém nebol doriešený. Opätovne žiada OZ 

o riešenie, nakoľko v zákrute vozovky je jama, v ktorej sa zhromažďuje voda, a voda 

podmýva stĺp elektrického vedenia, podmýva a jeho rodinný dom a teraz už vidieť následky 

podmytia. Riešením by bolo, odvádzať vodu potrubím pod vozovkou na druhú stranu 

vozovky. 

7. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z XIII. 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:   

Štefan Rákóczi      .............................. 

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



U Z N E S E N I A 

z XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 10. augusta 2016 

( 72 – 74 ) 

 

Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

s c h v a ľ u j e : 

odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Brestovec, v obci Brestovec, okres Komárno, 

vedenej na LV č. 621 Okresným úradom Komárno, odbor katastrálny, v registri „C“ na 

katastrálnej mape, a to parcely KN-C č.401/4 o výmere 4150m2, ostatné plochy v prospech 

kupujúceho Condor Invest, s.r.o. Mlynská č. 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 046 824 15, 

zastúpený MUDr. Milotou Uharčekovou, konateľkou spoločnosti za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 8.300,- EUR (slovom osemtisíctristo EUR).Kúpna cena pozemku sa stanoví v hodnote 

2,- EUR/m2. 

Prevod sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. 

prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo 3/5  väčšinou 

všetkých poslancov.  

Výsledok hlasovania: prítomný : 4,   za 4,  proti 0, zdržal sa 0. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť Condor Invest, s.r.o. plánuje na 

uvedenom pozemku výstavbu výrobnej haly a kancelárskych priestorov, čím zvýši počet 

pracovných miest v obcí. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 73 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

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

 

výsledok vyhodnotenia dotazníka o odstránení spomaľovacieho prahu. 

 

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

 

 

 



Uznesenie č. 74 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

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

- organizačné zabezpečenie Oslavy „Dňa obce“ 

 

- správu starostu obce o vykonaných a plánovaných úlohách 

 

u k l a d á   s t a r o s t o v i : 

- za úlohu vyriešiť problém pred rodinným domom č. 169 odvádzaním vody na druhú 

stranu vozovky. 

 

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

 

 


