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Z Á P I S N I C A 
 

z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného  

dňa  16.12.2020 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.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok   

      2021 a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2021-2023 

5.   Schválenie rozpočtu obce Brestovec  na roky  2021 výhľadom na roky 2022, 2023 

6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

7.   Predaj pozemku C KN parc.č. 163/130  

8.   Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech  

      Západoslovenská distribučná a.s.   na pozemky C KN parc.č. 163/120,163/16, 162  

      a 354/2     

 8.  Správa starostu   

11. Diskusia 

12. Schválenie  uznesenia 

13.  Záver 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 

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

Tóth. Starosta privítal hlavného kontrolóra obce JUDr. Gábora Hulkóa PhD a všetkých 

prítomných, konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní  4 poslanci, tak obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Ervín 

Végh. 

 

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: 

Štefan Rákóczi a Štefan Szukola. Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Attila Győri. 

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



4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok   

    2021 a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2021-2023 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 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. Odporúčal obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť, nakoľko predložený 

návrh je zostavený ako vyrovnaný a splní všetky zákonné podmienky. 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok 2021 

a k viacročnému rozpočtu n obdobie 2021-2023 je priložené k zápisnici. 

 

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

 

5 . Schválenie  rozpočtu obce Brestovec  na rok 2021 výhľadom na roky  2022 a 2023 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslancom bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 

ako aj viacročný rozpočet na obdobie 2022-2023. Poslanci si mohli návrh rozpočtu preštudovať, 

nemali k nemu pripomienky a na základe odporúčania hlavného kontrolóra sa rozhodli rozpočet 

na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na obdobie 2022-2023 vzali na vedomie. 

Rozpočet obce je priložený k zápisnici. 

 

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

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

 

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

2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je priložený k zápisnici. 

 

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

 

7.  Predaj pozemku C KN parc. č. 163/130 

 

Starosta obce predložil poslanom OZ žiadosť o predaj pozemku registra C KN parc. č. 163/130 

vo výmere 35 m2 vo vlastníctve obce Brestovec, vedenej na LV č.302, v k. ú. Brestovec, v 

prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. za účelom výstavby trafostanice za 

kúpnu cenu 100,- EUR/ pozemok. 

 

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

 

 

8.  Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech       

     Západoslovenská distribučná a. s.   na pozemky C KN parc. č. 163/120,163/16, 162  

     a 354/2     

 

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

Obecné zastupiteľstvo o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien kvôli výstavbe NSO 

Brestovec na nehnuteľností-pozemkov parc. č. 163/120, 163/16,162 a 354/2. 

 

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



9.  Správa starostu obce  

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s podanými žiadosťami o nenávratný finančný 

príspevok, a tie sú: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 – Zakúpenie strojno-

technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 

2.   Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 – Zakúpenie komunálneho 

vozidla pre obec Brestovec. 

 

10. Diskusia  

 

V diskusií nevystúpil ani jeden  poslanec 

 

 

11.  Návrh uznesení 

 

Návrh uznesení prečítal pán Attila Győri.  

 

12. 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:  

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brestovec,  

konaného dňa 16. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 

( 86 - 91 ) 

 

 

Uznesenie č. 86 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

rozpočet obce Brestovec na rok 2021  

 

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 2022-2023  

 

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

 

 

Uznesenie č. 87 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

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

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na rok 2021 

a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2021-2023 

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

 

 

Uznesenie č. 88 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

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

 

 

 



Uznesenie č. 89 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

odpredaj pozemku registra C KN parc.č. 163/130 vo výmere 35 m2 nachádzajúcej sa v obci 

Brestovec, kat. územie Brestovec vytvoreného z pôvodnej parcely registra “C” na katastrálnej 

mape, nachádzajúcej sa v kat. území Brestovec, v obci Brestovec, č.parc. 163/1 ostatná plocha 

o výmere 4645 m2, vedenej na LV č. 302 Okresným úradom Komárno, odbor katastrálny, na 

základe geometrického plánu č. 35974672-3/2021 vyhotoveného MHLGEO, s.r.o. so sídlom v 

Komárne, úradne overeného  pod č. 61/01 Ing. Attilou Mészáros, vo vlastníctve obce Brestovec, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, Bratislava, IČO: 

36 361 518 za účelom výstavby trafostanice za kúpnu cenu 100,- EUR/ pozemok. 

 

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

 

Uznesenie č. 90 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 kvôli výstavbe NSO Brestovec 

na nehnuteľností-pozemkov: 

 
Parcelné 

číslo 

Registe

r KN 

LV 

č. 

Výmer

a v m2 
Druh pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

163/120 C 302 2859 Zastavaná plocha a nádvorie Brestovec Brestovec Komárno 

163/16 C 302 2125 Zastavaná plocha a nádvorie Brestovec Brestovec Komárno 

162 C 302 7707 Zastavaná plocha a nádvorie Brestovec Brestovec Komárno 

354/2 C 302 463 Zastavaná plocha a nádvorie Brestovec Brestovec Komárno 

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 : 

informatívnu správu starostu obce   

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


