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Z Á P I S N I C A 
 

z XX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci konaného  

dňa 3. júna 2022 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 upraveného rozpočtu obce Brestovec za II. štvrťrok  2022 

5.   Záverečný účet obce Brestovec za rok 2021 

6.   Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2021 

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2021 

8.   Návrh a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

9.   Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov – Slovenský pozemkový fond 

10. Žiadosť o zmenu umiestnenia multifunkčného ihriska na parc.č.411/2 

11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec na roky 2022-2030 

12. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec za rok  

      2021 

13. Návrh na určenie volebného obvodu a   počtu poslancov Obecného  zastupiteľstva obce  

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

 2022-2024 

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

      obdobie rokov 2022-2024 

15. Návrh na prijatie municipálneho úveru – Univerzál /navýšenie existujúceho úveru/ 

16. Prejednanie žiadostí  

17. Diskusia 

18. Schválenie  uznesenia 

19. 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  3 

poslanci, tak obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

sa ospravedlnil poslanec Štefan Rákóczi a Ing. Ervin 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  3, proti: 0, zdržal sa: 0 



3.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisu uznesení 

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

Győri a Štefan Szukola. Za predsedu návrhovej komisie bola určená Marta Ferencziová. 

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

 

4. Schválenie  upraveného rozpočtu obce Brestovec  na II. štvrťrok 2022 
 

Návrh upraveného rozpočtu za II. štvrťrok 2022 predkladala Zuzana Huryová, referentka OcÚ.  

Upravený rozpočet obce je priložený k zápisnici. 

 

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

 

5. Záverečný účet obce Brestovec za rok 2021 

Záverečný účet obce Brestovec za rok 2021 predkladala a vypracovala Zuzana Huryová . 

Záverečný účet obce je súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky hospodárenia za 

príslušný rok a majetkovú situáciu obce. Záverečný účet je priložený k zápisnici. 

 

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

 

6. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2021      

 

Výsledkami  inventarizácie obecného majetku poslancom oboznámila Zuzana Huryová – 

ekonómka obce. Konštatovala, že inventarizácia bola vykonaná v zmysle predpisov o majetku 

obce. Poslanci k vykonanej inventarizácií nemali žiadne pripomienky. 

 

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

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 predložil JUDr. Gábor 

Hulkó – hlavný kontrolór obce. Stanovisko je priložené k zápisnici. 

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

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

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

2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je priložený k zápisnici. 

 

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

 

9.   Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov – Slovenský pozemkový fond 

 

Starosta obce žiada poslancov OZ o súhlas no opätovné podanie žiadosti na Slovenský 

pozemkový fond o dlhodobý prenájom pozemkov na parc. KN-C č. 201/3 o výmere 6528 m2, 

orná pôda, parc. KN-C č. 201/4 o výmere 626 m2, orná pôda a parc. KN-C č. 201/5 o výmere 



500 m2, orná pôda vedené na LV č. 632 v kat. území Brestovec, obec: Brestovec, okres: 

Komárno, nakoľko Slovenský pozemkový fond za pozemky určil  vysokú kúpnu cenu. 

 

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

 

10.  Žiadosť o zmenu umiestnenia multifunkčného ihriska na parc.č.411/2 

 

Starosta obce nadväznosti na predchádzajúci bod zasadnutia OZ, žiada  poslancov OZ 

k podaniu žiadosti o zmenu umiestnenia multifunkčného ihriska na par.č. 411/2. Žiadosť bude 

zaslaná na Poľnohospodársku platobnú agentúru. 

 

11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec na roky 2022-2030 

 

Starosta obce predstavil dokument týkajúci sa sociálnych služieb. Samospráva je zo zákona 

povinná poskytovať určité druhy sociálnych služieb a má možnosť vytvárať podmienky pre 

ich kvalitnejšie a adresnejšie poskytovanie. Komunitný plán sociálnych služieb má slúžiť na 

vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v regióne, 

ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. 

 

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

 

12. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec za rok  

      2021 

 

Obec je povinná jeden krát ročne vypracovať a zverejniť Správu o plnení Komunitného plánu 

a celkovej sociálnej situácii. Správu vypracovala a predkladala Bc. Edita Fügediová, 

referentka OcÚ. Správa je priložená k zápisnici. 

 

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

 

13. Návrh na určenie volebného obvodu a   počtu poslancov Obecného  zastupiteľstva obce  

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

 2022-2024 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom,  že dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnia spoločné 

voľby: Voľby do orgánov samosprávnych krajov  a Voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

Na základe  § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov počet volebných obvodov  na celé volebné obdobie rokov 2022-2026 určí 

pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu poslancov. 

 

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

počet poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022-2026 určí pred voľbami obecné 

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. 

 

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

 

 



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

      obdobie rokov 2022-2024 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 

rokov 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu. 

 

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

 

15. Návrh na prijatie municipálneho úveru – Univerzál /navýšenie existujúceho úveru/ 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na prijatie úveru, navýšenie existujúceho úveru, 

nakoľko máme rozbehnuté projekty,  ktoré budú refinancované. 

 

 

16.  Prejednanie žiadostí  

 

Starosta obce oboznámil prítomných  žiadosťami, ktoré došli na Obecný úrad.  

 

1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR žiada o finančnú pomoc činnosť, sumou  10 centov na 1 

obyvateľa obce. 

2. Základná umelecká škola Jozefa Janigu vo Veľkom Mederi žiada poskytnutie dotácie na 

žiakov navštevujúcich ZUŠ. 

 

Starosta obce prečítal zoznam podujatí, ktoré boli uskutočnené v priebehu apríl, máj a jún a  

poznamenal, že na začiatku júla 2022 bude vydaná obecná kronika za II. štvrťrok 2022 a žiada 

poslancov, aby napísané články čím skôr odovzdali na obecnom úrade. 

17. Diskusia  

 

V diskusií nevystúpil ani jeden poslanec OZ. 

 

18.  Návrh uznesení 

 

Návrh na uznesenie  prečítal poslankyňa Marta Ferencziová.  

 

19. 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:  

 

 

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

 

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



UZNESENIA 

zo XX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brestovec,  

konaného dňa 30. júna 2022 v zasadačke Obecného úradu v Brestovci 

( 129 - 143 ) 

 

 Uznesenie č. 129 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

upravený  rozpočet na II. štvrťrok 2022 

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

 

Uznesenie č. 130 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

a/ s c h v a ľ u j e : 

  
záverečný účet obce Brestovec za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

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

 

prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 824,25 Eur 

 

c/ s c h v a ľ u j e : 

 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške = 824,25 Eur, 

 

- účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia akruálneho účtovníctva  (t.j. rozdiel   medzi  

  účtovnou triedou 5  - náklady a účtovnou triedou 6 - výnosy) –vo výške - 32 757,87 €. Táto  

  čiastka bude v roku 2022 preúčtovaná na účet 428 (431/428) čo je nevysporiadaný výsledok  

   hospodárenia z minulých rokov. 

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

 

Uznesenie č. 131 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 

 

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

 



Uznesenie č. 132 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

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

správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

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

 

Uznesenie č. 133 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

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

 

Uznesenie č. 134 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o dlhodobý prenájom pozemkov na parc. 

KN-C č. 201/3 o výmere 6528 m2, orná pôda, parc. KN-C č. 201/4 o výmere 626 m2, orná 

pôda a parc. KN-C č. 201/5 o výmere 500 m2, orná pôda vedené na LV č. 632 v kat. území 

Brestovec, obec: Brestovec, okres: Komárno  

 

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

 

Uznesenie č. 135 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

podanie žiadosti na Poľnohospodársku platobnú agentúru o zmenu umiestnenia 

multifunkčného ihriska na par.č. 411/2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 136 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

Komunitný  plán sociálnych služieb obce Brestovec na roky 2022 -2030 

 

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

 

Uznesenie č. 137 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

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

 

Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brestovec za rok 2021 

  

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

 

Uznesenie č. 138 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci: 

u r č u j  e   : 

a) v súlade § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov „jeden volebný obvod“ na celé volebné obdobie rokov 2022-2026, 

 

b) v súlade s § 11 ods. 3 písm. b zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov „počet poslancov  5“ Obecného zastupiteľstva obce Brestovec na 

volebné obdobie rokov 2022-2026, 

 

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

 

Uznesenie č. 139 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci: 

u r č u j  e   : 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi 

obce Brestovec na celé funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu na plný 

úväzok. 

 

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

 

 

 



Uznesenie č. 140 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

A/  s c h v a ľ u j e : 

 

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 68.000,- EUR (navýšenie existujúceho 

úveru o výšku 24.800,- EUR)  poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

B/  s c h v a ľ u j e : 

 

že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška 

znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru 

väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je 

oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného 

kalendárneho roka.  

V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, 

a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

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

 

Uznesenie č. 141 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci : 

 

s c h v a ľ u j e : 

 

žiadosť o poskytnutie pomoci Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 50 Eur 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 142 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci: 

z a m i e t a : 

žiadosť o poskytnutie dotácie na žiakov navštevujúcich Základnú umeleckú školu Jozefa  

Janigu vo Veľkom Mederi 

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

 

 

 



Uznesenie č. 143  

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  3, proti: 0, zdržal sa: 0 


