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Z Á P I S N I C A 
 

z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného  

dňa   13.3. 2019 v kultúrnom dome v Brestovci 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  

 -  Schvaľovanie programu zasadnutia 

             -  Určenia zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení,  

2. Návrh upraveného rozpočtu obce  na I. štvrťrok 2019    

3. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie  

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na  

 území obce Brestovec 

      4.    Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou  

             Brestovec a Západoslovenská distribučná, a.s.  na parcele č. 163/16 

      5.    Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu „Prístavba hasičskej  

             a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“ 

      6.    Schválenie úveru na zabezpečenia pred financovania projektu  „Výstavba  

             multifunkčného ihriska v obci Brestovec“ 

      7.    Informačná prednáška o separácií odpadov – Ing Attila Gál – obchodný     

             zástupca FCC Slovensko s.r.o. 

       8.   Správa starostu obce     

  9.   Diskusia 

     10.   Schválenie navrhnutých uznesení 

     11.   Záver 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brestovci otvoril a viedol starosta obce Peter 

Tóth. Starosta privítal  hlavného  kontrolóra obce JUDr. Gábora Hulka a všetkých 

prítomných, konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní  5 poslanci, tak obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  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 

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

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

Végh. 

 

 

 



2. Návrh  upraveného rozpočtu obce Brestovec na I.Q. 2019 

 

Zuzana Huryová, referentka obecného úradu  predložila návrh k upravenému  rozpočtu obce 

Brestovec na I. Q. 2019. Návrh je priložený k zápisnici. 

 

3. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov  na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce 

Brestovec     

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Brestovec bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a bol doručený poslancom ako pracovný materiál 

k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh VZN predložila Zuzana Huryová – referentka OcÚ, 

je priložený k zápisnici. 

 

4. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi obcou Brestovec 

a Západoslovenská distribučná, a.s.  na parcele č. 163/16 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s  

žiada Obecné zastupiteľstvo o schválenie vecného bremena na  zriadenie a uloženie 

elektroenergetických zariadení  na pozemku vo vlastníctve obce, nachádzajúce sa v kat. území 

Brestovec, parcela  reg. C  163/16. 

 

5.  Schválenie úveru na spolufinancovanie projektu „Prístavba hasičskej a záchrannej 

zbrojnice v obci Brestovec“ 

 

Starosta obce informoval  poslancov OZ  o prebiehajúcich prácach na projekte „Prístavba 

hasičskej zbrojnice“ a požiadal poslancov o schválenie investičného úveru Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Prístavba hasičskej 

a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“ vo forme  investičného bankového  úveru 

v maximálnej výške 17.360,-  EUR s poskytnutím zabezpečenia investičného úveru 

vystavením blankozmenky. 

 

 

6.  Schválenie úveru na zabezpečenia pred financovania projektu  „Výstavba  

multifunkčného ihriska v obci Brestovec“  

 

 

Starosta obce oboznámil  poslancom OZ s rozhodnutím Pôdoshospodárskej platobnej 

agentúry o schválená nenávratného finančného príspevku na Výstavbu multifunkčného ihriska 

v obci Brestovec zároveň požiadal poslancov o  prijatie preklenovacieho úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky na zabezpečenie pred financovania projektu „Výstavba 

multifunkčného ihriska v obci Brestovec“ vo forme  investičného bankového  úveru 

v maximálnej výške 103.765,46 EUR, s poskytnutím zabezpečenia investičného úveru  

vystavením blankozmenky. 

 

 

 

 



7. Informačná prednáška o separácií odpadov – Ing Attila Gál – obchodný   zástupca  

FCC Slovensko s.r.o. 

  

Ing Attila Gál – obchodný   zástupca FCC Slovensko s.r.o vo svojej prednáške hovoril o l 

dôležitosti separovania  odpadu, nakoľko od d 1. januára 2019 sa zmenil zákon  o poplatkov 

za uloženie odpadov, v ktorom sa zvýšil poplatky za uloženie odpadov. V obci od apríla bude 

zavedený aj zber BRO dvojtýždenne, tak  ako je zabezpečený aj odvoz komunálneho odpadu. 

Od marca obyvatelia môžu vyniesť odpad z domácnosti do zberného dvora. Do každej 

domácnosti bude  zaslaný leták o tom, čo sa zbiera na zbernom dvore. 

 

8. Správa starostu – vykonané a plánované úlohy: 

 

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

mesiacov /január, február, marec/ roka 2019, ďalej poznamenal, že na začiatku apríla 2019 

bude vydaná obecná kronika za I. štvrťrok 2019 a žiada poslancov, aby napísané články čím 

skôr odovzdali na obecnom úrade. 

Starosta obce oboznámil poslancov s plánovanými aktivitami: 

- dňa 26. marca  2019  bude v kultúrnom dome organizované divadelné predstavenie „ 

„A kiskakas gyémánt félkrajcárja“  

- dňa 6. apríla 2019 v kultúrnom dome  bude  divadelné predstavenie skupiny „ECCER“   

- dňa 16. apríla 2019 sa plánuje v budove materskej školy Slávnostné odovzdanie 

rekonštruovanej budovy MŠ – BGA“, 

- dňa 27. apríla 2019 bude organizovaná obecná brigáda – Očistíme si našu obec“  

- dňa 1. mája 2019  v kaštieľskej záhrade bude organizovaný spoločný športový deň 8 

zúčastnenými obcami, 

- dňa 1. júna 2019 bude usporiadaná Medzinárodná hasičská súťaž a slávnostné 

odovzdanie novej hasičskej zbrojnice 

- dňa 1. júna 2019 v kaštieľskej záhrade bude organizovaný Deň detí 

9. Diskusia  

 

V diskusií nevystúpil ani jeden  poslanec 

 

10.  Návrh uznesení 

 

Návrh uznesení prečítal pán Ing. Ervin Végh.  

 

11. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným na účasť 

a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

Zapisovateľka:  Bc. Edita Fügediová Peter Tóth  

 starosta obce 

Overovatelia zápisnice:  

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

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



UZNESENIA 

z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brestovec,  

konaného dňa 13. marca 2019 v kultúrnom dome  v Brestovci 

 

( 15 -21) 

 

 

Uznesenie č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u j e : 

 

upravený  rozpočet na I. štvrťrok 2019 

 

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

 

 

Uznesenie č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 s c h v a ľ u j e : 

Všeobecne záväzne nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov  na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane na území obce Brestovec     

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

 

 

Uznesenie č. 17 

 

Obecnézastupiteľstvo v Brestovci 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, na časť pozemku vo vlastníctve obce 

Brestovec, nachádzajúce sa v katastrálnom území Brestovec, obec Brestovec, okres Komárno: 

 

Parcelné číslo  Register KN LV č.  Výmera v m2 Druh pozemku 

163/16 C 302 2125 Zastavaná plocha a nádvorie 

 

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti strpieť: 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. 



Vecné bremená uvedené v písm. a/ a b/ sa vzťahujú na časť nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 97/2014 na vyznačenie vecného bremena na priznanie 

práva na uloženie inžinierskych sietí na p.č. 163/16, vyhotovenom dňa 25.06.2014 spol. 

GEODETI s.r.o., Priehradná ul.1, 949 01 Nitra, ktorý bol úradne overený dňa 08.07.2014 

Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pod č. 591/14 o celkovej ploche 216 m2. 

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 18 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

a/  s c h v a ľ u j e : 

 

prijatie investičného úveru Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na zabezpečenie 

spolufinancovania projektu „Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“ vo 

forme  investičného bankového  úveru v maximálnej výške 17.360,-  EUR s poskytnutím 

zabezpečenia investičného úveru vystavením blankozmenky. 

 

b/  s ú h l a s í : 

 

s vystavením blankozmenky dlžníka a podpísaním Dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke. 

  

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

 

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

a/  s c h v a ľ u j e : 

  

prijatie preklenovacieho úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na zabezpečenie 

pred financovania projektu „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Brestovec“ vo forme  

investičného bankového  úveru v maximálnej výške 103.765,46 EUR, s poskytnutím 

zabezpečenia investičného úveru  vystavením blankozmenky. 

 

b/  s ú h l a s í : 

 

s vystavením blankozmenky dlžníka a podpísaním Dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke. 

 

 

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

 



Uznesenie č. 20 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

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

 

Informačnú prednášku o separácií odpadov  

 

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

 

Uznesenie č. 21 

 

 

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 

 

 


