
                                Obecný úrad    B R E S T O V A N Y
____________________________________________________________________ 

                                                  Z á p i s n i c a 
    zo zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Brestovanoch, konaného dňa 
                                                  13. apríla 2012 
____________________________________________________________________ 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní : Ing. Marek Ivančík – ospravedlnený
Hostia : viď priložená prezenčná listina 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil a privítal prítomných poslancov OZ a občanov 
Ing. Jozef Gabriel, starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Miroslava Bachratého
a Petra Vaška, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ. 

Program :  

1. Kontrola úloh
2. Voľba obecného kontrolóra 
3. VZN č. 2/ 2012 o poskytovaní sociálnych služieb
4. VZN č. 3/ 2012 -  Územný plán obce Brestovany – zmeny a doplnky 
5. VZN č. 4/ 2012 – o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného obstarávateľa

pri zadávaní zákaziek
6. Investičná výstavba
7. Rôzne      

Starosta obce požiadal poslancov , aby v úvode schválili program rokovania OZ. Spýtal sa či
niektorí s prítomných poslancov má námietky voči programu a ak áno nech ich prednesie.
Poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu o schválení
programu OZ. 

Uznesenie č. 8/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie : 6 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

Pán poslanec Ing. Mráz Martin a Ing. Krovišík Jozef prišli neskôr po hlasovaní. 



1. Kontrola úloh  

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel informoval poslancov, že úlohy sa priebežne plnia. 
Poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili na posedení s dôchodcami, zamestancom  a všetkým,
ktorí sa pričinili o to , aby posedenie s dôchodcami dopadlo dobre.

Ďalej oboznámil poslancov, že po upozornení pána Mgr. Michniewicza na minulom zasadnutí OZ
sa bude riešiť problém s plynovými zariadeniami v bytových domoch na ul. Brestová č.2 č.3  a bude
sa postupovať podľa nariadení. 

2. Voľba obecného kontrolóra  

Starosta obce Ing. Gabriel oboznámil všetkých poslancov s postupom pri voľbe obecného
kontrolóra, ktorá sa vykoná  podľa par. 18 zákona 369/ 1990 Zb. 
Ďalej oboznámil prítomných, že dňa 4.4.2012 sa uskutočnilo stretnutie poslancov, kde sa otvárali
obálky a posudzovali uchádzačov o miesto obecného kontrolóra. Ospravedlnil sa, že musel zmeniť
termín stretnutia, ktoré sa pôvodne malo konať dňa 5.4.2012. Stretnutia sa zúčastnilo 6 poslancov.
Na miesto obecného kontrolóra sa prihlásili a doručili prihlášky s označením “ Voľba hlavného
kontrolóra” tri uchádzačky a to : Pyšná Eleonóra, Ing. Ľudmila Čirkeová a pani Renáta
Hubináková. 
Starosta obce a poslanci konštatovali, že keďže pani Eleonóra Pyšná neodovzala v zákonom
stanovenom termíne všetky potrebné dokumenty,vyradili ju a odobrali možnosť uchádzať sa o
miesto hlavného obecného kontrolóra. 
Ostatné dve kandidátky splnili podmienky a kvalifikačné predpoklady na funkciu obecného
kontrolóra. 
Starosta obce predstavil kandidátov a prečítal všetky podklady a dokumenty. Následne, kedže
kandidátky upozornili, že nemali možnosť prezentovať svoju predstavu o vykonávaní tejto funkcie
na otváraní obálok dňa 4.4.2012 požiadal poslancov, aby hlasovali či sa  kandidátky majú
predstaviť a prezentovať svoj cieľ pri výkone postu obecného kontrolóra. 

Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

Prezentácia uchádzačov o miesto obecného kontrolóra:

Pani Renáta Hubináková : 

Pani Hubináková oboznámila poslancov, že má prehľad v zákonoch, peniaze ktoré obec potrebuje a
ktoré obci patria dokáže nájsť .Chce, aby sa obec začala stavať na nohy.Je učenlivá a cieľavedomá,
čo sľúbi snaží sa a chce splniť.Je rodáčka z Brestovian.  

Pani Ing. Ľudmila Čirkeová :  

Pani Ing. Čirkeová taktiež predniesla fakt, že pochádza z Brestovian.Vyslovila sa, že funkcia
kontrolóra je veľmi dôležitá a k jej výkonu sú potrebné ekonomické skúsenosti.Taktiež predniesla,
že nemá problém s porozumením a vyhľadávaním zákonov.Je zodpovedná a je si vedomá , že musí
dodržiavať zásady účtovníctva.Bude sa snažiť, aby sa finančné prostriedky využívali čo
najefektívnejšie, taktiež všetky príspevky , ktoré obec poskytuje príspevkovým organizáciám a
financie ktoré sa poskytujú škole.Záleží na tom, ako hospodárne využívať finančné prostriedky. 

Poslanci po vypočutí a predstavení sa záujemkýň, pristúpili k hlasovaniu o tajnej voľbe.



Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Pater Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 0 zdržal
sa , 0 proti
Bola zvolená komisia v zložení dvoch poslancov : Patrik Hlavna, Ing.Martin Mráz. Komisia pred
hlasovnaím skontrolovala hlasovacie lístky aj obálku do ktorej sa hlasy odovzdávali.Konštatovali,
že je všetko v poriadku, čiže následne mohli poslanci pristúpiť k tajnej voľbe.
Počet všetkých poslancov – 9
Počet prítomných poslancov OZ  a odovzdaných hlasovacích lístkov – 8
Počet platných hlasovacích lístkov – 8
Počet neplatných hlasovacích lístov - 0

Výsledky tajného hlasovania : Renáta Hubináková – 3 hlasy 
                                                 Ing. Ľudmila Čirkeová – 5 hlasov  
Do funkcie hlavného kontrolóra obce Brestovany bola podľa zákona nadpolovičnou väčšinou
poslancov OZ zvolená pani Ing.Ľudmila Čirkeová.

Uznesenie č. 9/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po tajnom hlasovaní do funkcie obecného kontrolóra

z v o l i l o

 Ing. Ľudmilu Čirkeovú

Do funkcie hlavného kontrolóra obce Brestovany bola podľa zákona nadpolovičnou väčšinou
poslancov OZ zvolená pani Ing.Ľudmila Čirkeová.
Starosta obce Ing. Jozef Gabriel , ako štatutár obce uzavrie s pani Ing.Čirkeovou riadnu pracovnú
zmluvu. 
Pani Ing. Čirkeová sa poďakovala prítomným poslancom , hlavne tým ktorí jej prejavili dôveru a
samozrejme sa bude snažiť presvedčiť všetkých , že túto funkciu zvládne. 

3. VZN č. 2 o poskytovaní sociálnych služieb

Starosta obce oboznámil poslancov, že VZN o poskytovaní sociálnych služieb bolo na minulom
zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokované, ale z dôvodu nedodržania doby na vyvesenie
nebolo schválené. 
Požiadal prítomných poslancov, aby sa opätovne k VZN o poskytovaní soc. služieb vyjadrili. 
Pán Ing. Krivošík podotkol , že stravovanie nie je doriešené a je nejasné.Požiadavka poslanca pána
Ing. Krivošíka bola neobmedzovať počet stravníkov na 55 osôb, ale v prípade keď príde občan,
ktorý to potrebuje a nie je ekonomicky činný , aby sa mu vyšlo v ústrety.Ďalej podotkol, že nie sú
stanovené podrobné kritériá.
Pán poslanec Vaško podotkol, že ak sa zvýši počet občanov, zvýši sa aj cena za stravnú jednotku
pre občana.
Pán Ing. Krivošík následne argumentoval tým, že niektoré obce neprispievajú vôbec nič a občania
sa napriek tomu stravujú. 
Bolo by treba doriešiť a zabezpečiť rozvoz stravy, občanom ktorí to potrebujú.
Poslanec Hlavna navrhol stretnutie strarostu,poslancov a  pána  Mikloviča.Následne by sa mohli
zvolať stravníci, ktorí by sa vyjadrili či majú záujem aj o rozvoz jedla. Pani poslankyňa Hudecová
opätovne upozornila, že si treba uvedomiť, že tým, že sa bude jedlo rozvážať bude si občan viac
doplácať. 
Starosta navrhol stretnutie poslancov a pána Mikloviča  ohľadne úpravy a vylepšenia VZN č. 2/



2012 – OZ o poskytovaní sociálnych služieb na 11.5.2012 o 16,30 hod.

Uznesenie č. 10/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 

VZN č. 3/ 2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

Hlasovanie : 7 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský ) 1 poslanec sa zdržal ( Ing.
Jozef Krivošík ), 0 poslancov proti 

4 .VZN č.3 / 2012 – zmena územného plánu – zmeny a doplnky 

Poslanci obdržali materiál na preštudovanie a starosta ich vyzval, aby sa k zmenám a doplnkom
vyjadrili a predniesli námietky.Návrh VZN č. 3/ 2012 o zmenách a doplnkoch v ÚPO bol v
zákonom stanovenej lehote riadne vyvesený na vývesnej tabuli a taktiež na internetovej stránke
obce.
Zmena zachytáva oblasť ulice Vodárenská a Brestová.
Pán Ing. Ondrej Kuhajda upozornil, že informácia, že zberný dvor sa nachádza  v časti ulice
Vodárenská je mylná, pretože zberný dvor sa nachádza na ulici Mlynská. 
Uznesenie č. 11/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e

VZN č.4 /2012 o zmene územného plánu obce – zmeny a doplnky 

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 

5. VZN o obecnom obstarávaní upravujúca postup verejného obstarávateľa pri zadávaní
zákaziek   

Poslanci aj k tomuto bodu obdržali materiál - VZN o verejnom obstarávaní upravujúcu postup
verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s cieľom zabezpečiť uplatňovanie jednotlivých
postupov pri zabezpečovaní obstarávania tovarov, prác a služieb v súlade so zákonom č. 25/ 2006
Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v podmienkach verejného obstarávateľa Obce Brestovany.  

Starosta obce požiadal poslancov , aby sa k danej téme vyjadrili, dali pripomienky, ktoré by sa
mohli zapracovať do danej smernice.VZN sa bude prerokovávať a schvalovať na budúcom
zasadnutí OZ . 
Poslanci OZ odložili diskusiu ohľadne smernice o obecnom obstarávaní upravujúcu postup
verejného obstarávateľa na budúce zastupiteľstvo.Požiadali, aby im boli zaslané všetky potrebné a
ucelené materiály na základe ktorých sa budú môcť vyjadriť. 



6. Investičná výstavba
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o projekte “ Multifunkčné ihrisko” 
Obstarávateľom je ZŠ Brestovany aj napriek tomu, že Obec Brestovany je zriaďovateľ.Dotácia bola
poukázaná na účet ZŠ Brestovany v sume 65.000,- €. Starosta obce sa  vyjadril, že nevie či táto
čiastka bude dostačujúca a či sa do spomínanej sumy vmestíme. V prípade, že by finančné
prostriedky neboli dostačujúce bude musieť obec dofinancovať projekt “Multifunkčného ihriska “. 
Ihrisko by malo byť funkčné k novému školskému roku. 
- ďalej starosta obce informoval prítomných, že na základe sťažnosti ohľadne smetiska na ul.
Mlynská, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia, odbor rezortnej kontroly a taktiež
na Obvodný úrad životného prostredia v Trnave bolo vykonané miestne ústne pojednávanie, na
ktorom sa starosta osobne zúčastnil a z ktorého výsledok je nasledovný :

Obvodný úrad životného prostredia Trnava z výsledkov preskúmania podkladov a na základe
vykonaného ústneho pojednávania nezistil osobu zodpovednú za umiestnenie komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch. 
Ďalej informoval poslancov , že treba vypracovať projekt – rekultivácia smetiska.Bude sa musieť
zmierniť a upraviť svah.Treba odobrať vzorky vody , či je voda v poriadku. 
Čo sa týka kamerového systému ohľadne prevencie kriminality , bude si ho musieť obec
zafinancovať sama.Projekt, ktorý vypísalo Ministerstvo vnútra ohľadne kamerového systému nebol
úspešný. 
Pán poslanec Ing. Mráz sa vyjadril, že smetisko treba riešiť a spýtal sa aké opatrenia budeme robiť,
aby sa zabránilo vyvážaniu smetí. 
Upozornil, že naozaj treba zvážiť nákup min. dvoch kamier na smetisko – jednu na hornú
príjazdovú cestu a druhú dole na príjazdovú cestu. 
Treba osloviť firmy napr. firmu WESTCOM, aby vypracovala cenovú ponuku na nákup kamier do
budúceho zastupiteľstva.Starosta obce prisľúbil, že osloví firmu WESTCOM za účelom
vypracovania cenovej ponuky. 

Ďalej starosta informoval, že po obci boli umiestnené veľkokapacitné kontajnery, kde mohli
občania vyvážať odpad. 

7. Rôzne   

Starosta obce predostrel na zasadnutí OZ, že podáva trestné oznámenie voči pani Hubinákovej na
ochranu osobnosti.V písomnej sťažnosti, ktorú podala voči starostovi obce sú podľa starostu obce
nepravdivé a zavádzajúce informácie.Následne starosta obce reagoval aj na fakt keď pani
Hubináková dňa 5.4.2012 hrubo urážala jeho rodinných príslušníkov. Ďalej starosta obce
informoval prítomných poslancov, že pani Hubináková prišla dňa 30.3.2012 k nemu ráno o 6,45,
aby vyriešil situáciu v Hostinci Benedik, kde zákazníci boli už o 6,30 ráno a podľa VZN č.1/2008
sú otváracie hodiny o 8,00 hod.
V tejto súvislosti pani Hubináková reagovala, že rodinných príslušníkov neurážala, len sa
informovala, kde sa nachádza starosta obce. Informovala sa z dôvodu, že 5.4.2012 malo byť na
Obecnom úrade v Brestovanoch otváranie obálok uchádzačov na hlavného kontrolóra obce a nikto
im nedal vedieť, že stretnutie sa 5.4.2012  nekoná a preložilo sa na 4.4..2012.
Ďalej reagovala na podané informácie zo strany starostu a ozrejmila, že funkcia starostu je volená a
starosta má byť k dispozícii 24 hod. 
Ďalej pani Hubináková upozornila starostu a OZ, že nemôže spávať, zákazníci robia hluk niekedy
ešte aj o 1,15 a ráno o 6 ,30.
Pán poslanec Hlavna upozornil ,že naozaj by sa to malo už konečne vyriešiť.Spýtal sa či by
zavarská polícia tento problém nemohla riešiť a hostinec BENEDIK monitorovať. 



- A -  STUDIO s.r.o. – oslovujúci list 

V tomto bode starosta obce informoval a predostrel poslancom OZ , že pán Ing. Taraba, 
A – STUDIO s.r.o. vo verejnej súťaži MO SR získal do vlastníctva objekty a časť pozemkov
bývalého vojenského hája v Brestovanoch.Keďže pristupovali k obstaraniu uvedeného priestoru z
hľadiska lokálpatriotizmu / aby zostali v rukách Brestovančanov/ oslovujú týmto poslancov OZ a
starostu obce na spoluprácu.Spoločnosť A- STUDIO plánuje využívať vybrané časti skladov a
ostatné priestory a chceli by sa spoločne dohodnúť z OZ a starostom obce.Poprosili , aby skúsili
predostrieť návrhy, predstavy z hľadiska strednodobého resp. dlhodobého využitia a zadefinovania
funkcií. 
Predstava firmy A – STUDIO je je využívanie priestorov iba čisto enviromentálne, žiadna výstavba
ani výroba.    
Z tohto dôvodu by sa radi dohodli spoločne v trojici A – STUDIO + Obecný úrad + OZ Brestovany.
Ku spoločnému rokovaniu sú bezodkladne pripravení po oznámení termínov a miesta. 
Poslanec Ing. Mráz Martin sa informoval prečo obce nešla do súťaže o tieto objekty.Starosta obce
odpovedal, že nevie načo by obci tieto priestory boli.  
Ing. Kuhajda Ondrej sa pri tomto bode spýtal či prišiel nejaký ponukový list na tieto priestory.
Starosta obce odpovedal, že nijaký oslovujúci ani ponukový list neprišiel.

- žiadosť – Občianske združenie Ranč 4 kopytá 

Občianske združenie Ranč 4 kopytá usporadúva každoročne westernové preteky, na ktorých sa
zúčastnia súťažiaci z okolitých okresov a taktiež nemalá verejnosť.Z tohto dôvodu požiadali o
pomoc pri zabezpečení chemického WC.Po skúsenostiach z minulých rokov by bolo potrebné
zabezpečiť minimálne dve kabínky. Suma jednej na tri dni – čiže piatok, sobota a nedeľa je
približne 80,- až 100,- € s DPH.

Uznesenie č. 12/2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 

preplatenie chemického WC do výšky 200,- € 

Hlasovanie : za 8 poslancov ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 

- žiadosť o zmenu ÚPO – ulica Nivy II.  

Obyvatelia ulice Nivy (priložená petičná listina)požiadali na základe uznesenia č.36/ 2007 – OZ
( návrh na riešenie ÚPO zóny ulice Nivy II. O zakomponovanie komunikácie a prístupovej cesty k
nej do ÚPO. V súčasnej dobe je výstavba v záhradách prakticky nemožná , nakoľko
nekorešponduje s oficiálnym územným plánom.

Uznesenie č. 13/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľ u j e 



žiadosť o zmenu ÚPO – ulica Nivy II 

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský )  
0 poslancov proti, 0 poslancov zdržal sa hlasovania

- žiadosť o poľovné právo  

Pán Kamenický oslovil Obecný úrad, v.z. Ing.Jozefom Gabrielom so žiadosťou o povolenie na
poľovné právo pri Bučianskej ceste v extraviláne obce na parc.č. 452, katastrálne územie Veľké
Brestovany. 
Ozrejmil , že v auguste 2013 končí zmluva s poľovným združením “Dolina Bučany” a keďže pán
Kamenický založil nové združenie “Dolina a Bučany” chcel by on získať polovné právo v tomto
revíri, ktorý patrí do katastrálneho územia Brestovany. 
Pán Kamenický upozornil , že má k dispozícii všetky právoplatné doklady. 
Pán poslanec Vaško sa informoval, či teraz, keď by schválili polovné právo pánovi Kamenickému 
nebudú môcť tí ktorí mali doteraz poľovné právo poľovať. Poľovné právo sa dáva na 10 rokov.Pán
Kamenický taktiež zdôraznil, že bude platiť daň. 

Uznesenie č.14/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ú h l a s í 

s vydaním poľovného práva pre novozaložené združenie “ Dolina a Bučany “

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Krivošík Jozef, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 
0 poslancov proti, 0 zdržal sa hlasovania    

- zakúpenie kosačky  

Starosta obce informoval poslancov, že po minulom zasadnutí, kde jednali o zakúpení kosačky dal
vypracovať cenové ponuky štyrom firmám
Firme BTPS ( 5.109,-€), ŠUPA ( 6.490,-€), Husqvarna ( od 11.000,- do 18.000,-€) a Dolmar, kde
najvýhodnejšiu ponuku dala firma BTPS . 

Uznesenie č. 15/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ú h l a s í  

so zakúpením kosačky od firmy BTPS 

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 
0 poslancov proti, 0 zdržal sa hlasovania 



– poslanec Ing. Martin Mráz upozornil ,že mu opätovne nie sú zasielané zápisnice v písomnej
forme , takže by poprosil, aby sa to napravilo a zápisnice mu boli zasielané.  

– Ďalej upozornil, že opätovne nedostal podrobný rozpis programu, na čo upozornil na
minulom zasadnutí OZ . Z tohto dôvodu dal návrh či by poslanci aj so starostom obce
nemohli zasadať ešte pred oficiálnym zasadnutím OZ  a rozobrať program 

– ďalej pani poslankyňa Hudecová predniesla, že podľa zákona 253/ 1994 Z.z. ( t.j. zák.č.
154/ 2011 Z.z. S účinnosťou od 1.6. 2011 ) sa musí základný plat starostu brať na vedomie
vždy do roka a na základe spomínanej novely aj navýšenie platu schvaľovať tiež vždy do
roka. Poslanci sa vyjadrili, že nemali možnosť si zákon preštudovať a preto žiadajú o
podrobný výklad zákona 253/199 z.z. v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch podľa zákona 253/ 1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov  o plate starostu nerozhodlo.. 
Poslanci požiadali, aby sa budúceho zasadnutia OZ zúčastnila mzdová parcovníčka OcÚ a
vysvetlila novelu zákona o platových pomeroch starostov a primátorov miest a oni sa
následne vyjadria a budú hlasovať.   

– Pani poslankyňa Hudecová opätovne otvorila otázku problémového  parkovania na ulici
Orechová a podala výsledok prieskumu, ktorý robila na Orechovej ulici. Spolu  sa vyjadrili
občania v 48 domoch. Za jednosmernú cestu na ulici Orechová je 26 vlastníkov domov.Proti
je 13 vlastníkov a nevyjadrilo sa 9 vlastníkov. 
V konečnom dôsledku vyplýva, že za jednosmernú ulicu Orechová sa zhodla väčšina
vlastníkov.Následne poslanci za tento návrh hlasovali.  

Uznesenie č. 16/ 2012 – OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s ch v a ľu j e 

riešenie na Orechovej ulici jednosmerkou 

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 0
poslancov zdražl sa, 0 poslancov proti 

– v ďalšom bode predniesla pani poslankyňa Hudecová požiadavku riaditeľky škôlky pani
Ondrejičkovej, aby sa poslanci vyjadrili či si má dať MŠ v Brestovanoch na to aby prijali
dieťa do škôlky požiadavku, aby malo dieťa v obci zahlásený trvalý pobyt.
V tomto bode sa poslanci vyjadrili, že v tomto prípade, keďže ide o jedno dieťa a rodičia sa
samozrejme plánujú prihásiť na TP v obci Brestovany a keďže v obci kúpili rodinný dom ,
treba dieťa prijať.Starosta obce sa vyjadril, že do budúcnosti musia mať občania, ktorí chcú
dať dieťa do škôlky v Brestovanoch, trvalý pobyt. 

– Ďalej pani poslankyňa Hudecová predniesla prosbu pani Tomašovičovej z Orechovej ulice. 
Vedľa domu pani Tomašovičovej je priekopa a chcela by požiadať Obecný úrad ,aby sa
postarala o čistenie spomínanej priekopy. 
Starosta obce prisľúbil, že pracovníci obce sa budú o danú priekopu starať a čistiť.  

– v ďalšom bode vystúpil Ing. Krivošík a mal požiadavku , aby v zápisnici keď sa vyjadria
poslanci , chce aby sa následne vyjadril aj starosta obce a bolo to tam zaznamenané

– ďalej podotkol, že programové vyhlásenie, v ktorom sa stanovilo čo sa bude robiť a čo nie
zapadá prachom 

– upozornil opätovne na to , že treba osadiť zrkadlá na ul. Záhradná a poslanci podotkli, že aj
k mostu na ul. SNP treba dať zrkadlo 



Starosta obce odpovedal, že jedno zrkadlo je už pripravené ,ale dopravný inšpektorát zatiaľ
osadenie neodsúhlasil 

– v ďalšom bode  opätovne otvorili otázku komunikácií a skonštatovali, že v obci treba
zmapovať  a skontrolovať všetky cesty v obci, výtlky, výmoly a treba si stanoviť jasnú
prioritu, ktorú cestu treba začať robiť ako prvú.Starosta obce reagoval, že prechádzal obcou
a j so stavebnou komisiou a mapovali ulice , ktoré sú prioritné čo sa týka opráv. 

– Pán poslanec Hlavna upozornil na pokazené zábradlie na Rošlímskej ulice, ktoré treba
prioritne a hneď opraviť 

– pán poslanec Mgr. Engelhardt dal návrh či by sa na ulicu Vodárenská a Borová  nemohli dať
retardéry

Diskusia 

-pani Grobarčíková sa vyjadrila, že sa jej nepáči, že pani Eleonóra Pyšná nedostala priestor na
prezentáciu, ako záujemkyňa na miesto hlavného obecného kontrolóra obce 
-ďalej upozornila, že na ulici Nová sú obrátené naopak kanalizačné  poklopy 
- v ďalšom  bode sa sťažovala pani Grobarčíková a pani Pyšná na správu daní a polatkov v obci .

Na záver starosta a obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadutie
OZ v Brestovanoch. 

V Brestovanoch, dňa 25. 4. 2012 

Overovatelia : Miroslav Bachratý                                                    Ing. Jozef Gabriel 
                        Peter Vaško                                                                   starosta obce 

Zapísala : Hrehušová
  


