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Z Á P I S N I C A 

 

z XXIV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

dňa 8. augusta 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

5. Návrh na určenie volebného obvodu a   počtu poslancov Obecného  

zastupiteľstva obce Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obce 

Brestovec, na volebné obdobie rokov 2018-2022 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce 

volebné obdobie rokov 2018-2022 

7. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Brestovec  

a firmou Condor Invest s.r.o. 

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 

Szukola.  

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  4, proti: 0, zdržal sa: 0 

3.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

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

Marta Ferencziová a Barnabás Győri.. Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. Ervin 

Végh. 

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

 



4. Návrh a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi bol zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec a bol doručený poslancom 

ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie.  

Návrh VZN  predniesla Zuzana Huryová referentka OcÚ, návrh je priložený k zápisnici 

 

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

 

5. Návrh na určenie volebného obvodu a  poslancov Obecného  zastupiteľstva obce 

Brestovec pre voľby do orgánov samosprávy obce Brestovec, na volebné obdobie rokov  

2018-2022 

 

Starosta obce informoval poslancov, že  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9 ods. zákona č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov má 

povinnosť v stanovenom termíne určiť volebné obvody s počtom poslaneckých mandátov. 

Poslanci OZ určili jeden volebný obvod pre obec Brestovec na volebné obdobie  2018-2022. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť počet 

poslancov na budúce volebné obdobie. Aj pri tomto bode sa či už poslanecký zbor ako aj 

názor starostu zjednotil, keď po vzájomnej diskusií k predmetnému bodu dospeli prítomní 

k záveru, že zastúpenie občanov  bude v obecnom zastupiteľstve tak ako doteraz a OZ 

odsúhlasilo počet poslancov  „5“ na celé volebné obdobie  2018-2022. 

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

 

6.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné 

obdobie rokov 2018-2022 

 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brestovec pre volľby do samosprávy 

obcí pre  volebné obdobie 2018-2022 predložil poslancom OZ JUDr. Gábor Hulkó – hlavný 

kontrolór obce. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i., zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov navrhol určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Brestovec na celé 

funkčne obdobie na plný úväzok. 

 

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

 

7. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Brestovec  a firmou Condor 

Invest s.r.o. 

Starosta predložil návrh na zriadenie vecného bremena v prospech firmy Condor Invest, s.r.o. 

Jedná sa o uloženie inžinierskych sietí t. j. elektrického zemného kábla , vodovodnej prípojky 

na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to na parc. č. 411/2, 411/3 a 409  a následného 

užívania, prevádzkovania, rekonštrukcií, údržby, opravy a modernizácie.  

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

 



8.  Správa starostu –vykonané a plánované úlohy  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich  prácach: 

- Rekonštrukcia materskej školy – 25 500.000 Ft - Bethlen Gábor Alapítvány Zrt.- práce 

budú dokončené v priebehu augusta, 

      Program obnovy dediny – dotácia na vyhotovenie  náučného a zážitkového  chodníku  vo  

      výške 5 000 €. - výstavba sa začína v septembri. 

V dňoch 24-26 augusta v obci bude organizované podujatie „Szilfeszt 2018“ v rámci        

projektu „Spoločne pre občanov EÚ“, sú pozvané hostia z Maďarska z obce Csép,        

z Rumunska z obce Csíkrákos a z Českej republiky z obce Hanačké Království.  

Starosta poprosil poslancov, aby sa zúčastnili na podujatí a  pomohli pri organizovaní.  

 

12. Diskusia 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec OZ. 

13.  Schválenie navrhnutých uznesení 

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

Uznesenia sú priložené k zápisnici. 

14. 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:   

Marta Ferencziová     ............................. 

Barnabás Győri          ............................. 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

z XXIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brestovec 

zo dňa 8. augusta 2018 

( 135 - 139 ) 

 

Uznesenie č. 135 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi 

 

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

 

 

Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

u r č u j  e   : 

v zmysle § 9 ods. zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov „jeden volebný obvod“ na volebné obdobie rokov 2018-2022, 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  „počet poslancov  

5“ Obecného zastupiteľstva obce Brestovec na volebné obdobie rokov 2018-2022, 

 

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

 

 

Uznesenie č. 137 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Brestovec na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie 

vo volebnom období rokov 2018- 2022 

 

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

 

 



Uznesenie č. 138 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s  c h v a ľ u j e : 

zriadenie vecného bremena medzi obcou Brestovec  a firmou Condor Invest s.r.o. podpísaním 

zmluvy, t.j.uloženie inžinierskych sietí t. j. elektrického zemného kábla , vodovodnej prípojky 

na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to na parc. č. 411/2, 411/3 a 409  a následného 

užívania, prevádzkovania, rekonštrukcií, údržby, opravy a modernizácie. 

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

 

Uznesenie č. 139 

 

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 

 

 

 

 


