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Z Á P I S N I C A 

 

z XXI. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 15. decembra 2017 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na IV.Q 2017 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok 

2018 a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2018-2020 

4. Schválenie rozpočtu obce Brestovec  na rok  2018 ako aj viacročný 

rozpočet na obdobie 2018-2020 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2018 

6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky obce Brestovec 

k 31.12.2016 

7. Kronika obce Brestovec – IV. štvrťrok 2017 

8.  Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

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 

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

ErvinVégh. 

2. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec na IV.Q 2017 

Návrh upraveného rozpočtu na IV.Q 2017 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

 

 



3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok 2018 a k 

viacročnému rozpočtu na obdobie 2018-2020 

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 prečítal hlavný kontrolór obce  JUDr. Gábor 

Hulkó, PhD. V stanovisku posudzoval zákonnosť predloženého návrhu, súlad so všeobecne 

záväznými predpismi, dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce, metodickú 

správnosť. Doporučil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť, nakoľko predložený 

návrh je zostavený ako prebytkový a splní všetky zákonné podmienky. 

 

4. Schválenie rozpočtu obce Brestovec  na rok  2018 ako aj viacročný rozpočet na 

obdobie  2018-2020 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslancom bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 

2018 ako aj viacročný rozpočet na obdobie 2018-2020. Poslanci si mohli návrh rozpočtu 

preštudovať, nemali k nemu pripomienky a na základe odporúčania hlavného kontrolóra sa 

rozhodli rozpočet na rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet na obdobie 2018-2020 vzali na 

vedomie. 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 

 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2018. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je priložený k zápisnici. 

 

6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky obce Brestovec  

k  31.12.2016 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2016. 

Poslancom predniesol správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016. Správa je 

priložená k zápisnici. 

 

7.  Kronika obce Brestovec – IV. štvrťrok 2017 

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

mesiacov /október, november, december/ roka 2017, ďalej poznamenal, že na začiatku 

januára 2018 bude vydaná obecná kronika za IV. štvrťrok 2017 a žiada poslancov, aby 

napísané články čím skôr odovzdali na obecnom úrade. 

 

8. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu z rokovania s vlastníkom a nájomcom 

pozemku na parcele KN-E č. 225, orná pôda o výmere 6528 m2, vedenej na LV č. 632 

v katastrálnom území Brestovec, /jedná sa o pozemok vedľa kaštieľskej záhrady/ za účelom 

dlhodobého prenájmu v prospech obce alebo odkúpenie pozemku do vlastníctva obce 

vzhľadom celej parcely alebo jej časti. 

Starosta oboznámil prítomných s možnosťou predaja hnuteľného majetku obce t.j. traktora 

Zetor Proxima 85 s príslušenstvom,  EČ: KN699AH, rok výroby: 2010, 

VIN:000P3F4J46LT03548, za celkovú predajnú cenu 24 541,- EUR. Hodnota vozidla bola 



určená na základe znaleckého posudku č. 115/2017 zo dňa 19.05.2017. Starosta predaj 

vozidla odôvodnil s tým, že na začiatku roka 2018 obec dostane novú technológiu z projektu 

Eko dvor Brestovec. 

Starosta obce predložil návrh na  zriadenie vecného bremena v prospech firmy Condor Invest, 

s.r.o., jedná sa o uloženie inžinierskych sietí v rámci stavby Výrobná hala na pozemkoch vo 

vlastníctva obce Brestovec, v katastrálnom území Brestovec, vedené na LV č. 302 parcela reg. 

č. 401/1, 401/3, 411/2, 411/3 a 426/8. Poslanci vyslovili súhlas so zriadením vecného 

bremena. 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s plánovanými aktivitami: 

- dňa 31. decembra 2017 Rodičovské združenie pri MŠ organizuje v kultúrnom dome  

silvestrovskú diskotéku, 

- dňa 18. Januára MS SČK v zdravotnom stredisku  Sokolce organizuje odber krvi 

- dňa 28. januára 2018 sa plánuje na Termálnom kúpalisku Veľký Meder športové 

podujatie pre detí s názvom „Kihívásnapja 2018“, 

- dňa 10. februára 2018 v kultúrnom dome sa usporiada 8. ročník  diskotéky „Retro 

Karnevál“  

- dňa 3. marca 2018  DHZO  usporiada  tanečnú zábavu v kultúrnom dome 

  

9. Diskusia 

V diskusií nevystúpil ani jeden  poslanec.  

10. Schválenie navrhnutých uznesení 

Ing. Ervin Végh prečítal návrh uznesenia z XXI. 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 – starosta obce 

Overovatelia zápisnice:   

Štefan Szukola.............................. 

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

 

 

 

 



 

U Z N E S E N I A 

z XXI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 15. decembra 2017 

( 110-118 ) 

 

 

Uznesenie č. 110 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

upravený  rozpočet na IV.Q 2017 

 

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

 

Uznesenie č. 111 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok 2018 

a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2018-2020  

 

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

 

Uznesenie č. 112 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

a/ s c h v a ľ u j e : 

rozpočet obce Brestovec na rok 2018 

 

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

 

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

 

viacročný rozpočet na obdobie 2018-2020 

 

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



 

Uznesenie č. 113 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 114 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2016 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 115 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 

 

s c h v a ľ u j e : 
 

odpredaj obecného majetku, tj. traktora značky a typ vozidla: Zetor Proxima 85 

s príslušenstvom, EČ: KN699AH, rok výroby: 2010, VIN:000P3F4J46LT03548, za celkovú 

predajnú cenu 24 541,- EUR.  

Na základe znaleckého posudku č. 115/2017 zo dňa 19.05.2017 vypracovaného znalcom Ing. 

Ladislavom Bedecsom, Kapitánova 22/9, 945 01 Komárno bola hodnota odpredávaného 

obecného majetku, tj. traktora značky a typ vozidla: Zetor Proxima 85,  s príslušenstvom,  EČ: 

KN699AH, rok výroby: 2010 VIN:000P3F4J46LT03548,  stanovená vo výške 24 541,- EUR. 

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

 

 



 

Uznesenie č. 116 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

p o v e r u je   s t a r o s t u  : 

- na vykonanie všetkých úkonov potrebných k majetkoprávnemu vysporiadaniu parcela reg.  

KN-E č. 225, orná pôda o výmere 6528 m2 vo vlastníctve Slovenskej republiky, vedenej na 

LV č. 632 v kat. území Brestovec, okres Komárno, a to predovšetkým na:  

- určenie a vytýčenie časti horeuvedenej parcely potrebnej na účely obecného používania, ako 

aj určiť verejnoprospešný účel a cieľ obecného používanie predmetného pozemku;  

- vedenie rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom a inými zúčastnenými osobami za 

účelom dlhodobého prenájmu v prospech obce alebo odkúpenia pozemku do vlastníctva obce 

ohľadom celej parcely alebo jej časti;  

- rokovať a zadávať práce a objednávky na služby v súvislosti s geodetickými prácami 

potrebnými za horeuvedeným účelom; 

- uzatvárať predbežné dohody so Slovenským pozemkovým fondom a zúčastnenými osobami 

ohľadne dosiahnutia horeuvedeného účelu. 

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

 

Uznesenie č. 117 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Brestovec  na pozemkoch 

parcela reg. KN-C č. 401/1, 401/3, 411/2, 411/3 a 426/8, vedené na LV č. 302 v k.ú. 

Brestovec,  medzi obcou Brestovec a firmou  Condor Invest, s.r.o. 

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

 

Uznesenie č. 118 

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 

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


