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Z Á P I S N I C A 

 

z XXV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 3. októbra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

4. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu na III. štvrťrok 2018 

5. Súhlas OZ k uzavretiu nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov CKN 

201/3,201/4,201/5 

6. Schválenie návrhu Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskych 

zariadení 

7. Schválenie platu starostu obce, odmeny zástupcovi starostu a poslancom 

OZ 

8. Prerokovanie žiadosti –predloženie cenovej ponuky na prenájom 

miestnosti - MAS Podunajsko o.z. 

9. Obecná kronika  

10. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

11. Diskusia 

12. Schválenie navrhnutých uznesení 

13. Záver 

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

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

je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schvaľovanie programu zasadnutia 

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 

3.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

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

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

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

 



4.Návrh a schválenie upraveného rozpočtu na III. štvrťrok  2018 

Návrh upraveného rozpočtu na III. štvrťrok 2018 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

 

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

 

5. Súhlas Obecného zastupiteľstva  k  uzavretiu nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov 

CKN 201/3,201/4,201/5 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v mesiaci júl bola podaná žiadosť o dlhodobý 

prenájom pozemkov CKN 201/3, 201/4 k.ú. Brestovec / ide o pozemky vedľa kaštieľskej 

záhrady/ na Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nové Zámky, predmetnú 

nehnuteľnosť plánuje  využiť k verejnoprospešnému účelu, konkrétne na vybudovanie 

oddychovej zóny, verejnej zelene. K vypracovaniu a uzavretiu nájomnej zmluvy Regionálny 

odbor SPF žiada súhlas od obecného zastupiteľstva. 

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

 

6. Schválenie návrhu Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskych zariadení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada 

obec o uzavretie  Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskych zariadení, nakoľko naposledy 

v roku 2002 bola popísaná zmluva medzi spoločnosťou a obcou. 

 

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

 

7. Schválenie platu starostu obce, odmeny zástupcovi starostu a poslancom OZ  

Návrh na úpravu platu starostu obce Brestovec predkladal JUDr. Gábor Hulkó - hlavný 

kontrolór obce. Návrh je vypracovaný v súlade so zákonom č. 377/2015 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. S návrhom uznesenia o platu starostu obce 

Brestovec  boli oboznámení poslanci, ktorí predložený návrh jednohlasne schválili so 70% 

mesačným navýšením odo dňa založenia sľubu /po voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2018/. Návrh je priložený k zápisnici. 

Starosta obce navrhol odmenu poslancom OZ za výkon funkcie vo výške 30 € za každú účasť 

poslanca na zasadnutí, ďalej  navrhol mesačnú odmenu pre zástupcu starostu, a to  10% z 

hrubého mesačného platu starostu obce. 

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

 

8.  Prerokovanie žiadosti –predloženie cenovej ponuky na prenájom miestnosti - MAS 

Podunajsko o.z. 

 

Dňa 14.09.2018 Občianske združenie MAS Podunajsko podalo žiadosť na Obecný úrad 

o predloženie cenovej ponuky na prenájom miestnosti za účelom užívania ako rokovacia 

miestnosť. 

 

 



9. Obecná kronika 

 

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

mesiacov /júl, august, september 2018, poznamenal, že v priebehu mesiaca október 2018 bude 

vydaná obecná kronika za III. štvrťrok 2018 a žiada poslancov, aby napísané články čím skôr 

odovzdali na obecnom úrade. 

10. Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom za pomoc pri uskutočnení podujatia Szilfeszt.  

Starosta obce požiadal poslancov OZ  o schválenie zapojenia obce do výzvy so zameraním na 

podporu internetu a  predkladanie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na projekt „WIFI 

pre Teba“.  

Ďalej oboznámil poslancov plánovanými aktivitami, ktoré budú organizované v IV. štvrťroku 

2018, a to: 

- dňa 25. októbra 2018 – Ovenčovanie pamätníka I. a II. svetovej vojny 

- dňa 26. októbra 2018 – Deň dôchodcov 

- dňa 10. novembra 2018  - Voľby do orgánov samosprávy obcí 

- dňa 16. decembra 2018  – Vianočná oslava  

- dňa 31. decembra 2018 – Silvestrovská zábava 

 

11. Diskusia 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec OZ. 

12.  Schválenie navrhnutých uznesení 

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

Uznesenia sú priložené k zápisnici. 

13. 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     ............................. 

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



U Z N E S E N I A 

z XXV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 3. októbra 2018 

( 140 - 145) 

 

 

 

Uznesenie č. 140 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

upravený  rozpočet na III. štvrťrok 2018 

 

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

 

 

Uznesenie č. 141 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

d á v a   s ú h l a s : 

na prenájom pozemkov „CKN 201/3,201/4,201/5“ – k.ú. Brestovec na vybudovanie 

oddychovej zóny, verejnej zelene, ktorá bude slúžiť na verejnoprospešné účely. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 142 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

návrh Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskych zariadení medzi obcou Brestovec 

a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

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

 

 

 



Uznesenie č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

A /  u r č u j e : 

plat starostu odo dňa zloženia predpísaného sľubu / po Voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2018/ v rozsahu plného úväzku mesačne s koeficientom 1,49 a navýšením 

o 70% v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

B /  s c h v a ľ u j e : 

1./ mesačnú odmenu pre zástupcu starostu vo výške 10% z hrubého mesačného platu 

starostu obce 

2./ odmenu poslancom OZ za výkon funkcie vo výške 30 € za každú účasť poslanca na 

zasadnutí. 

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

 

Uznesenie č. 144 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s ch v a ľ u j e  : 

zapojenie sa Obce Brestovec do výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu 

„WIFI pre Teba“ a schvaľuje spolufinancovanie žiadosti o NFP, názov projektu: WIFI 

pre Teba – Obec Brestovec, vo výške 5% z celkovej výšky projektu, čo predstavuje 750,00 

EUR. 

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

 

Uznesenie č. 145 

 

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  5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 


