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Z Á P I S N I C A 

z XIX. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 13. septembra  2017 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o priebehu verejného obstarávania – Eko  dvor Brestovec 

3. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za III. štvrťrok   

2017 

4. Prerokovanie a schválenie preventivára požiarnej ochrany a Požiarneho  

poriadku obce Brestovec 

5. Prerokovanie podaných žiadostí 

6. Schválenie úveru v  SZRB – preklenovací úver na  pokrytie finančných 

výdavkov  pri rekonštrukcií a zateplení MŠ 

7. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy 

8.  Kronika obce Brestovec – III. štvrťrok 2017 

9.  Diskusia 

10. Schválenie navrhnutých uznesení 

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

 

 

2.  Informácia o priebehu verejného obstarávania  – Eko  dvor Brestovec  

 

Na zasadnutie OZ bol pozvaný Ing. František Mayer, zástupca spoločnosti  Epic Partner a.s., 

aby informoval poslancov OZ o ukončených a prebiehajúcich VO pri projekte Eko dvor 

Brestovec.  

 

 

 



3. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za III. štvrťrok 2017 

Návrh upraveného rozpočtu za III. štvrťrok 2017 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

4. Prerokovanie a schválenie preventivára požiarnej ochrany a Požiarneho  poriadku 

obce Brestovec 

 

Starosta obce navrhol vymenovať Štefana Rákócziho za preventivára požiarnej ochrany obce 

Brestovec, nakoľko poslanec splní všetky zákonné predpoklady na tejto činnosť. Starosta 

požiadal poslanca o vypracovanie Požiarneho poriadku obce Brestove  v súlade so zákonom  č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii. 

Ďalej oboznámil prítomných s úlohami  obecného zastupiteľstva pri zabezpečovaní ochrany 

pred požiarmi. 

 
 

5. Prerokovanie podaných žiadostí    

 

Starosta obce predložil na rokovanie OZ nasledovnú žiadosť: 

Ondrej Bajcsy trvalým pobytom Brestovec 180  žiada OZ o odpredaj pozemku nachádzajúci sa 

v k.ú. Brestovec na parcele č. 417/16, parcela registra „C“, druh pozemku: záhrady, zapísaný 

na LV č. 302 o výmere 678 m2, ktorým vlastníkom je obec Brestovec za účelom vysporiadania 

pozemku. Žiadateľ užíva pozemok už viac ako 40 rokov a tvorí súčasť záhrady svojho 

rodinného domu.  
 

6. Schválenie úveru vSZRB – preklenovací úver na  pokrytie finančných výdavkov  pri 

rekonštrukciía zateplení MŠ 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na dokončenie prác na projekte Rekonštrukcia 

a zateplenie materskej školy z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov obec 

potrebuje prijať krátkodobý preklenovací úver.  

Na základe tohto požiadal hlavného kontrolóra obce o vyjadrenie k dodržaniu podmienok 

o prijatie návratných zdrojov. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov 

bolo, že obec spĺňa všetky podmienky na jeho prijatie. 

Písomné vyjadrenie hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice.  

Po oboznámení s vyjadrením hlavného kontrolóra, starosta obce požiadal poslancov OZ 

o pripomienky a návrhy k prijatiu krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 18.800,- Eur 

na úhradu faktúr za dodávky prác na Rekonštrukciu a zateplenie materskej školy. 

 

7. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy 

Starosta obce vyhodnotil doteraz vykonané úlohy a informoval poslancov OZ s plánovanými 

úlohami: 

- Výmena okien kultúrneho domu – práce budú realizované v októbri 2017  

- Rekonštrukcia pamätníka I. a II. svetovej vojny bude dokončená do 10. októbra 2017 

- 20. októbra bude usporiadaná brigáda na sadenie stromov v rámci akcií Deň stromov 

 

Odoslané, ale zatiaľ ešte neposúdené žiadosti obce: 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- Rekonštrukcia chodníkov a autobusových zastávok 



- Rekonštrukcia  Domu smútku 

- Vybudovanie multifunkčné ihriska 

 

Do 31. Októbra budú podané nasledovné žiadosti: 

- Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu 

- V programe Obnova dediny – vybudovanie chodníkov. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti používania parciel č.225, 226 v k.ú. 

Brestovec, ktorým vlastníkom je Slovenský štát.  

 

8. Kronika obce Brestovec – III. štvrťrok 2017 

 

Starosta obce prečítal zoznam podujatí, ktoré boli uskutočnené v priebehu mesiacov júl, august 

a september 2017, poznamenal, že na začiatku októbra bude vydaná obecná kronika za III. 

štvrťrok 2017 a žiada poslancov, aby napísané články čím skôr odovzdali na obecnom úrade.  

9.  Diskusia 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec. 

 

10. Schválenie navrhnutých uznesení 

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

Uznesenia sú priložené k zápisnici. 

11. 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  

Overovatelia zápisnice:  

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

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

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A  

z XIX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa  13. septembra 2017 

(100– 104) 

 

 

 

Uznesenie č. 100 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 

upravený  rozpočet na III. štvrťrok 2017 

 

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

 

 

Uznesenie č. 101 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e   : 

 

 a/ preventivára DHZO Brestovec:        Štefan Rákóczi 

b/  Požiarny poriadok obce Brestovec 

c/  zriaďovaciu listinu DHZO Brestovec 

d/  veliteľa DHZO Brestovec:          Štefan Komjáti 

     strojníka DHZO Brestovec:         Zoltán Lovas, Gergely Dudás 

e/ vedúceho protipožiarnej hliadky  DHZO Brestovec: Barnabás Győri 

f/  vedúceho kontrolnej skupiny:         Štefan Rákóczi 

    členovia kontrolnej skupiny:         Attila Győri, Barnabás Győri 

g/ počet ohlasovni požiarov v obcí:          Obecný úrad Brestovec 

             Attila Győri, 946 17 Brestovec 101 

 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 102 

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. 302, parcela  v registri „C“, č. 417/16 o výmere  678 m2, druh pozemku: 

záhrady v prospech kupujúceho Ondreja Bajcsyho, rod. Bajcsy, nar. 13.08.1938, trvale bytom 

946 17 Brestovec 180 do výlučného vlastníctva kupujúceho za celkovú kúpnu cenu vo výške 

203,40- Eur (0,30 Eur/m2), slovom dvestotri eur štyridsať centov. 

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 žiadateľ používa predmetnú nehnuteľnosť už 

vyše 40 rokov v domnienke, že sa jednal o pozemok v jeho výlučnom vlastníctve.  

Obec vyhlasuje, že sa nejedná o prevod na osobu uvedenú v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí. 

Zámer predaja bol zverejnený spôsobom vymedzeným v § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, tj. na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dodržaním 

zákonom predpísanej 15 dňovej lehoty. 

 

Uznesenie č. 103 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

s c h v a ľ u j e : 

 

- prijatie úveru vo výške 18.800,- Euro na financovanie 5% vlastných zdrojov 

a neoprávnených výdavkov pri projekte: „Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy“ 

v celkovom objeme 18.800,- Eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s.. 

- Zabezpečenie úveru – blankozmenkou obce. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 104 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

     správu starostu obce o vykonaných a plánovaných úlohách 

2./ p o v e r u j e  s t a r o s t u : 

     na výkon všetkých potrebných úkonov so správcom parciel č. 225, 226 k.ú. Brestovec,  

     ktorým je Slovenský pozemkový fond. 

 

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


