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Z Á P I S N I C A 

z XVII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 27. marca 2017 v zasadačke Obecného úradu  v Brestovci 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za I. štvrťrok   

 2017 

3.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

4.  Kronika obce Brestovec – I. štvrťrok 2017 

5.  Prerokovanie podaných žiadostí 

6.  Správa starostu –vykonané a plánované úlohy 

7.  Diskusia 

8. Schválenie navrhnutých uznesení 

9. 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 Barnabás 

Győri. 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 Štefan Szukola. Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. ErvinVégh. 

2.  Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za I. štvrťrok 2017 

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

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

3.  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 
 

JUDr. Gábor Hulkó – hlavný kontrolór obce informoval poslancov  o kontrolnej činnosti na 

obecnom úrade za rok 2016. Správa o kontrolnej činnosti je priložená k zápisnici. 

4. Kronika obce Brestovec – I. štvrťrok 2017 

 

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

mesiacov roka 2017, poznamenal, že na začiatku apríla  bude vydaná obecná kronika za I. 

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



5. Prerokovanie podaných žiadostí 

 

Starosta obce predložil na rokovanie OZ nasledovnú žiadosť: 

  

Jozef Ferenczi, trvalým bytom Brestovec č. 11 žiada  OZ Brestovec o odkúpenie pozemku pred 

vlastným  rodinnom domom na parcele č. 331/7, zapísaného na LV č. 302 o výmere 1 m2 za 

účelom vysporiadania pozemku. 

 

6.  Správa starostu –vykonané a plánované úlohy 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ doteraz vykonanými úlohami. Vo februári 2017 boli 

vymenené vchodové dvere v kultúrnom dome, na obecnom úrade  a všetky okná na obecnom 

úrade. Kancelárie OcÚ boli vymaľované a chodba pokladaná novou dlažbou. V kultúrnom 

dome bolo vymenené vodovodné potrubia. 

Ďalej oboznámil poslancov OZ s podanými  žiadosťami o nenávratný finančný príspevok, a tie 

sú: 

- Rekonštrukcia  a zateplenie materskej školy – Envirofond 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – Ministerstvo vnútra SR 

- Výmena okien v kultúrnom dome – Ministerstvo financií SR 

Plánované  aktivity v II. štvrťroku 2017 budú nasledovné: 

- dňa 29. apríla 2017 –  Vyčistíme si našu obec – obecná brigáda 

 Vstavanie Mája na dvore kultúrneho domu 

- dňa 30. mája 2017–     Vyberanie Mája  

- dňa 10. júna 2017  –    Oslava - Deň obce  

                                     Festival v pečení langošov 

7. Diskusia 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec. 

 

8. Schválenie navrhnutých uznesení 

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

Uznesenia sú priložené k zápisnici. 

9. 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 Szukola  ............................ 

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

 



U Z N E S E N I A  

z XVII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa  27. marca 2017 

( 90 – 93 ) 

 

Uznesenie č. 90 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 s c h v a ľ u j e   : 

 

upravený  rozpočet na I. štvrťrok 2017 

 

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

 

 

Uznesenie č. 91 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

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

 

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

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

 

Uznesenie č. 92 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 

1.  Žiadosť Jozefa Ferencziho, trvale bytom  946 17 Brestovec č.11 o kúpu nehnuteľnosti: 

- časti parcely registra „C“, č. 331/7 o výmere 1  m2, nachádzajúcich sa v kat. území Brestovec 

v obci Brestovce, za celkovú kúpnu cenu 0,30 EUR (0,30/m²) slovom: tridsať centov, podľa 

geometrického  plánu 77/2017 zo dňa 17.02.2017, vypracovaného Ing. Attilom Mészárosom. 

 

2. 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. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ používa 

predmetnú nehnuteľnosť už vyše 30 rokov v domnienke, že sa jednal o pozemok v jeho 

výlučnom vlastníctve.  

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

138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

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



Uznesenie č. 93 

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 

 


