
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
napísaná dňa 08. decembra 2022 na II. riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v Brestovci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Edita Fügediová 
 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 
 

Z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného 

 dňa  08. 12. 2022 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

4.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

     obce Brestovec 

5.  Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o poplatku za  

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec 

6.  Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o určení  

     výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  

     a vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec 

7.  Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o určení  

     výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení  

     na území obce Brestovec 

8.  Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec o miestnej  

     dani z nehnuteľností a o miestnej dani za psa chovaného na území  obce Brestovec 

9.   Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok z miestneho poplatku za KO a DSO  

10. Prerokovanie upozornenia  prokurátora    

11. Zásady odmeňovanie  poslancov OZ v Brestovci - návrh  

12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brestovec na roky  

      2023 a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2023-2025 

13. Návrh  a schválenie rozpočtu obce Brestovec  na roky  2023, 2024 a 2025 

14. Správa starostu 

15. Diskusia 

16. Schválenie  uznesenia 

17. Záver 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 

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

Tóth. Starosta privítal 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. Ervin Végh. 

 

2. Schválenie 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. 

 



3.  Určenie zapisovateľa, overovateľov  zápisnice 

Starosta obce Peter Tóth navrhol za zapisovateľku  Editu Fügediovú, za overovateľov  zápisnice 

boli určení: Peter Rákocza a Jozef Bušanski. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce  Brestovec 

Starosta obce Peter Tóth informoval prítomných poslancov o plnení prijatých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

5. Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného  nariadenia obce Brestovec č. 1/2022 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovec 

 

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

k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh VZN predložil starosta obce,  návrh je priložený 

k zápisnici. 

 

6. Návrh   všeobecne záväzného   nariadenia obce Brestovec č.2/2022 o určení výšky 

finančných  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 

v Materskej škole s VJM Brestovec  

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

k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh VZN predložil starosta obce, návrh je priložený 

k zápisnici. 

 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec č. 3/2022 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce 

Brestovec  

 

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

k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh predložil starosta obce, je priložený k zápisnici. 

 

 

8. Návrh a prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec č. 4/2022   

o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Brestovec a o miestnej dani za psa 

chovaného na území  obce Brestovec 

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

k zasadnutiu OZ na preštudovanie. Návrh VZN predložil starosta obce, návrh je priložený 

k zápisnici. 

   

9. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok z miestneho poplatku za KO a DSO  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec  vedie dlhodobo na svojich účtoch 

pohľadávky, ktoré sú dnes už nevymožiteľné. Jedná sa o pohľadávky vzniknuté z titulu  



neuhradenia dane z miestneho poplatku za KO a DSO zo starých rokov.   Spracovaný zoznam 

bol predložený poslancom OZ na upustenie od vymáhania a na odpísanie. Na odpis boli 

navrhnuté pohľadávky, ktoré sú právne nevymožiteľné, zastavené  exekučné konania,  

premlčané alebo ich vymáhanie je pre obec neefektívne. Celková výška nevymožiteľných 

pohľadávok predstavuje výšku 599,24 EUR – nedoplatok za TKO od roku 2011 ku dňu 

08.12.2022. Starosta obce zdôraznil, že pri odpise daňových pohľadávok obec musí postupovať 

v súlade so zákonom Daňový poriadok – Zánik daňového nedoplatku. V súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brestovec článok 2, bod 1, písm. f možnosť 

odpísať tieto pohľadávky, je len v kompetencii obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu bol 

predložený návrh na rokovaní OZ, ktorý je priložený k zápisnici. 

 

10. Prerokovanie upozornenie prokurátora  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že Okresná prokuratúra Komárno dňa 22.09.2022  

vykonala previerku zachovania stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obce v konaniach na 

úseku miestnej dane z nehnuteľnosti podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okresná prokuratúra 

Komárno obci  doručila  dňa 22.11.2022 upozornenie prokurátora, v ktorom informuje obec 

Brestovec na nedodržanie niektorých ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a iné. Prokurátor požiadal prijať opatrenia k podanému upozorneniu. 

 

11. Zásady odmeňovanie  poslancov OZ v Brestovci - návrh  

 

Starosta predložil návrh  Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Brestovci  

na schválenie.  

 

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

2023 a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2023-2025 

  

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 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 2023 a k 

viacročnému rozpočtu na obdobie 2023-2025 

  

 2024 a 2025 je priložené k zápisnici. 

 

13. Návrh  a schválenie rozpočtu obce Brestovec  na roky 2023, 2024 a  2025 
 

Poslanci dostali spolu s pozvánkami na zasadnutie OZ aj návrh rozpočtu obce na roky 2023, 

2024 a 2025 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, návrh rozpočtu je priložený k zápisnici.  

 

 

 



13. Správa starostu 

 

Starosta informoval poslancov OZ, že obec má schválenú  dotáciu ešte z roku 2019 od 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry na  vybudovanie Multifunkčného ihriska, ale zatiaľ sme 

nevedeli dohodnúť so Slovenským pozemkovým fondom o predaj alebo prenájom pozemku, 

na ktorom by mala umiestnená stavba. Starosta dal vypracovať znovu projektovú  

dokumentáciu k stavbe Multifunkčné ihrisko a fitnes park, ale na  inom pozemku obce, teraz 

čaká na vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Okresného úradu Komárno, odbor 

starostlivosti o ŽP. 

 

14. Diskusia  

 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec OZ. 

 

15.  Návrh uznesení 

 

Návrh uznesení prečítal poslanec Attila Győri.  

 

16. 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:  

Peter Rákocza       ....................................................... 

Jozef Bušanski    .......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brestovec, konaného  

dňa 08. decembra 2022 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

 

( 5 - 14 ) 

 

Uznesenie č. 5 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

VZN obce Brestovec č. 1/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Brestovec 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 Uznesenie č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

s c h v a ľ u je : 

VZN obce Brestovec č. 2/2022 o určení výšky finančných  príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s VJM Brestovec 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  

 

s c h v a ľ u je : 

 

VZN obce Brestovec č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Brestovec 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

s c h v a ľ u j e : 

VZN obce Brestovec č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Brestovec 

a o miestnej dani za psa chovaného na území  obce Brestovec 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

návrh na upustení od vymáhania a odpise pohľadávok z miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady vo výške 599,24 € ku dňu 08.12.2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov: 

 

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

 

upozornenie prokurátora č. Pd 132/22/4401-2 zo dňa 18.11.2022 na nedodržanie niektorých 

ustanovení zákona č. 582/2004 Zz.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a iné.  

v y ho v u j e: 

upozorneniu prokurátora č. Pd 132/22/4401-2 zo dňa 18.11.2022 na nedodržanie niektorých 

ustanovení zákona č. 582/2004 Zz.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a iné. 

 



s ch v a ľ u j e: 

opatrenia na zabezpečenie, aby sa v budúcej činnosti obce nevyskytli zistené nedostatky: 

1. rozhodnutia vydané Obcou Brestovec, ako správcom dane, vo výrokovej časti budú 

obsahovať odkaz na aktuálne platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie o dani 

z nehnuteľnosti a odkaz na konkrétne ustanovenie zákona, ktoré sa vzťahuje na konanie 

o vyrubení dane z pozemkov a zo stavieb  

2. odôvodnenie rozhodnutí vydaných Obcou Brestovec budú riadne, úplne, dostatočne určité 

v súlade s ustanovením § 63 ods. 5 Daňového poriadku  

ž i a d a: 

starostu obce predložiť na Okresnú prokuratúru v Komárne písomnú správu o prijatých 

opatreniach  

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

s c h v a ľ u j e: 

 

Zásady odmeňovanie  poslancov Obecného zastupiteľstva v Brestovci 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

Uznesenie č. 12 

 

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 2023 

a k viacročnému rozpočtu na obdobie 2023-2025 

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 



Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci 

 

a/ s c h v a ľ u j e : 

 

rozpočet obce Brestovec na rok 2023  

 

Hlasovanie poslancov: za 3, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

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

 

viacročný rozpočet na obdobie 2023-2025  

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

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

informatívnu správu starostu  

 

Z celkového počtu poslancov 5, počet prítomných poslancov 4. 

Za: 4 

Mgr. Zita Bergendi Raffai, Jozef Bušanski, Attila Győri, Peter Rákocza           

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 


