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Z Á P I S N I C A 
 

z XII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného  

dňa   2.12. 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.   Návrh a prerokovanie všeobecne záväzných nariadení obce Brestovec:     

      a/  VZN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Brestovec 

      b/  VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na  

           výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec 

      c/  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a  

           školských zariadení na území obce Brestovec 

      d/  VZN o číslovaní stavieb a určovaní súpisných čísel na území obce Brestovec 

      e/   VZN o miestnej dani za psa chovaného na území obce Brestovec 

5.   Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za IV. štvrťrok  2020  

6.   Návrh  rozpočtu obce Brestovec  na roky  2021 výhľadom na roky 2022, 2023 

7.   Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky obce Brestovec   

      k 31.12.2019 

8.   Stanovisko obce k odkúpeniu pozemku KN C 201/3 – k.ú Brestovec 

      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 Štefan 

Rákóczi. 

 

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 Attila Győri. Za predsedu návrhovej komisie bol  určený Ing. Ervin Végh. 

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

 

4. Návrh a prerokovanie všeobecne záväzných nariadení obce Brestovec: 

 

a. / Návrh všeobecne záväzného nariadenia  o miestnej dani z nehnuteľností 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, návrh je priložený k zápisnici. 

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

 

b/ Návrh   všeobecne záväzného   nariadenia o určení výšky finančných  príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s VJM 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, 

návrh je priložený k zápisnici. 

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

 

c/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Brestovec bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a bol doručený poslancom ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ na 

preštudovanie. Návrh predložila Zuzana Huryová – referentka OcÚ, je priložený k zápisnici. 

 

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

 

d/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o číslovaní stavieb a určovaní súpisných čísel 

na území obce Brestovec bol zverejnený na úradnej tabuli obce a bol doručený poslancom ako 

pracovný materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh predložil hlavný kontrolór obce  

JUDr. Gábor Hulkó, PhD, návrh je priložený k zápisnici. 

 

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

 

e/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa chovaného na území obce 

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

materiál k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh predložila Zuzana Huryová – referentka 

OcÚ, je priložený k zápisnici. 

 

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

 

5. Návrh a schválenie upraveného rozpočtu obce Brestovec za IV. štvrťrok  2020 

 

Návrh upraveného rozpočtu za IV. štvrťrok 2020 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ. 

Upravený rozpočet je priložený k zápisnici. 

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



 

6 . Návrh  rozpočtu obce Brestovec  na rok 2021 výhľadom na roky  2022 a  2023 
 

Poslanci dostali spolu s pozvánkami na zasadnutie OZ aj návrh rozpočtu obce na rok 2021 

výhľadom na roky  2022, 2023 k pripomienkovaniu. Návrh rozpočtu  bol zverejnený aj na 

úradnej tabule obce a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Návrh rozpočtu 

predložila s komentárom  Zuzana Huryová referentka OcÚ,  je priložený k zápisnici. Obecné 

zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí sa rozhodne o schválení rozpočtu obce Brestovec na 

rok 2021 výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

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

 

7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky obce Brestovec  k 3.12.2019 

 

Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ správu nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky za rok 2019. V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Brestovec k 31.decembru 2019 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve“. 

Správa je priložená k zápisnici. 

 

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

 

8. Stanovisko obce k odkúpeniu pozemku KN C 201/3 – k.ú Brestovec 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že v mesiaci október obec dostala stanovisko 

od Pozemkového fondu k stavbe „Multifunkčné ihrisko a Fitness Park“, Slovenský 

Pozemkový fond súhlasí s umiestnením predmetnej stavby  za podmienok, že obec  pred 

vydaním stavebného povolenia mala mať vysporiadaný predmetný pozemok. Ďalej ponúka  

predmetný pozemok na predaj za trhovú cenu. Na základe toho starosta dal vypracovať 

znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku KN-C p.č.201/3, orná pôda  

6528 m2, v ktorom bola stanovená hodnota pozemku v danej lokalite – orná pôda 0,9357 

€/m2. K vypracovaniu a uzavretiu kúpnej zmluvy Slovenský pozemkový fond ešte žiada 

stanovisko obce k odpredaju pozemku. 

 

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

 

9.  Správa starostu: 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ úspešné medzinárodné projekty /Projekt DiMaND, 

Projekt PROFOUND/ , ktoré obec ako partner získala z Maďarska /Budapesti Tűzoltó 

Szövetség/  na materiálno-technické vybavenie a na vzdelávanie dobrovoľných hasičských 

zborov. 

Starosta poznamenal, že na začiatku januára 2021 bude vydaná obecná kronika   za IV. 

štvrťrok 2020 a poprosil poslancov, aby čím skôr odovzdali svoje články.  

predpisu“ 

10.  Diskusia  

 

V diskusií nevystúpil ani jeden  poslanec 

 

 



11.  Návrh uznesení 

 

Návrh uznesení prečítal pán Ing. Ervin Végh.  

 

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:  

 

 

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

 

Attila Győri        ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z XII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brestovec,  

konaného dňa 2. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 

( 76- 85 ) 

 

 

Uznesenie č. 76 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Brestovec 

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

 

Uznesenie č. 77 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec o určení výšky finančných  príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec 

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

 

Uznesenie č. 78 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

VZN obce Brestovec o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení na území obce Brestovec 

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

 

Uznesenie č. 79 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec o číslovaní stavieb a určovaní súpisných čísel na území obce 

Brestovec 

 

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

 

 

 



 

Uznesenie č. 80 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec o  miestnej dani za psa chovaného na území obce Brestovec 

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

 

Uznesenie č. 81 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

Upravený rozpočet obce Brestovec za IV. štvrťrok  2020 

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

 

 

Uznesenie č. 82 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

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

 

návrh  rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na obdobie 2022-2023 

 

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

 

 

Uznesenie č. 83 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

s c h v a ľ u j e : 

 

správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2019 

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

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 84 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e  : 

 

a/ k odkúpeniu pozemku v kat. území Brestovec KN-C p. č. 201/3  o výmere 6528 m2, druh 

pozemku orná pôda, vedenej na LV č.632, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond 

za stanovenú cenu 3917 € na základe znaleckého posudku č. 09/2020 vypracovaného znalcom 

Ing. Ernestom Korčekom zo dňa 22.11.2020. 

 

b/pozitívne stanovisko Obce Brestovec k nadobudnutiu ako aj k využitiu pozemku k  

verejnoprospešnému účelu, konkrétne k výstavbe verejného športového ihriska (umelotrávnaté 

ihrisko), športových priestorov, priestorov voľného času a oddychovej zóny pre obyvateľov 

obce s cieľom vytvorenia športovo-oddychového areálu určeného pre obyvateľov obce 

Brestovec, ktorá je plne v súlade s dlhodobým rozvojom obce ako aj s možným využitím 

územia. 

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

 

 

Uznesenie č. 85 

 

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 


