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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            

                                                                    10.09.2013 

 

Prítomní:                     podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov 

Neprítomní:                Vaško Peter-neospravedlnený, Bachratý Miroslav-ospravedlnený, 

Prizvaní:                      Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka-ospravedlnená 

Hostia:                         Jozef Pikna 

                                      prítomní podľa prezenčnej listiny: 7 hostia 

Overovatelia:              Ing. Mikuláš Nižnanský 

                                     Patrik Hlavna                                      

Zapisovateľka:           Adriana Vašková 

 

     Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice 

určil Ing. Nižnanského  a p. Hlavnu a za zapisovateľku p. Vaškovú. Starosta ospravedlnil 

 p. Bachratého a Ing. Čirkeovú, ktorí sa nemoholi zúčastniť zasadnutia OZ z pracovných 

dôvodov.  

 

Program: 

1 Vymenovanie poslanca Jozefa Piknu 

2 Kontrola úloh 

3 Plnenie rozpočtu obce Brestovany za I. polrok 2013 

4 Navýšenie originálnych kopetencií ZŠ a MŠ z dôvodu zriadenia 3. oddelenia     

školského klubu deti 

5      5 Rôzne     

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ. Pani Turanská 

mala pripomienku, aby sa v programe OZ najskôr riešil bod 4. a až potom bod 3. Pretože  

v prípade navýšenia sumy originálnych kompetencií, sa môže zmeniť úprava predkladaného 

rozpočtu na rok 2013.  

Ostatní poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu o 

schválení programu OZ podľa návrhu pani Turanskej. 

 

UZNESENIE  č. 28/2013 OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

program obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie: 6 poslancov za (Mgr.Engelhardt,  Ing.Mráz,  Ing.Krivošík, p. Hlavna,  p. Turanská, 

Ing. Nižnanský)  0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

1.Vymenovanie Jozefa Piknu  

Starosta obce vymenoval Jozefa Piknu za poslanca, ako náhradníka za Ing. Ivančíka, ktorý sa 

vzdal mandátu poslanca. Jozef Pikna prečítal sľub poslanca a jeho podpisom a prebratím 

osvedčenia o zvolení z rúk starostu obce zložil sľub poslanca. 

 

      2. Kontrola úloh 

          V tomto bode starosta začal hodnotiť akcie, ktoré boli zrealizované v  poslednom    

      období a úlohy, ktoré boli zadané. 

       Starosta oboznámil prítomných, že dňa 28.8.2013 sa za účasti Obecného úradu 

Zavar, Šúrovce, Brestovany a Dolné Lovčice uskutočnili oslavy 60. výročia SNP.  

Pri tejto príležitosti prebehlo kladenie vencov, ktorého sa zúčastnil pán starosta s  

s pani Turanskou, ktorá je členkou ZO združenia protifašistických bojovníkov a  

 ďalší občania spomínaného mikroregiónu.   

      

                Ďalšou z úloh bolo riešenie reklamácie s dodávateľskou firmou, ktorá stavala 

multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ. Zmluva so stavebným dozorom bola podpísaná, vyplatená a 

cena bola v súlade s oprávnenými nákladmi. Ak neboli dodržané technologické postupy, 

zodpovednosť je na dodávateľskej firme a stavebnom dozore.  Starosta oboznámil prítomných, 

že suma  je nevymožiteľná a  má nastúpiť dodávateľská firma, ktorá multifunkčné ihrisko 

budovala.  Vysvetlil prítomným technologický  postup opravy nasledovne: oprava povrchu sa 

bude realizovať vyrezaním poškodených plôch a  ich následným znovupoložením,  opatrením 

povrchu penetrákovým, spevňujúcim a  protišmykovým nástrekom v dvoch smeroch a 

opätovným vyčiarovaním jednotlivých športových plôch. 

    Ing. Mráz mal pripomienku, na čie náklady sa bude realizovať oprava  ihriska, pán starosta    

    odpovedal, že na náklady zhotoviteľa. 

    Ing. Mráz sa ďalej spýtal, či videl zmluvu právnik a či je čiastka  nevymožiteľná a aký  

právnik zmluvu pozeral. Ďalej navrhol, aby zmluvu pozrel právnik v spolupráci so spoločným   

obecným úradom, alebo kanceláriou ZMOS. 

Pán Hlavna mal pripomienku k oprave povrchu ihriska a podotkol, že  pokiaľ si pamätá, na  

reklamačnom konaní bola dohodnutá výmena celého povrchu, čo by malo byť zapísané 

aj v zápisnici a nie opraviť len poškodené časti povrchu ihriska. 

 Pán Mráz sa spýtal, či bolo a prebehlo nejaké reklamačné konanie a kde je zápis. Starosta obce  

Ing. Gabriel povedal, že tento zápis nemá. 

Pán Kuhajda z prítomných hostí podotkol, že sa pôvodne jednalo o výmenu celého povrchu 

nie len o jeho poškodené časti. 

Starosta obce pripomenul, že pôvodne mal by trávový povrch, ale zrealizoval sa povrch podľa  

projektu. Pripomenul, že touto opravou sa predlžuje záruka a ak to nebude v poriadku, zvolí sa 

iný postup. 

Poslanci po vypočutí všetkých zúčastnených sa dohodli na tom, že nesúhlasia s výmenou len 

poškodených častí a úloha nebola splnená. Treba sa obrátiť na právne oddelenie ZMOS-u a   

opravu len poškodených častí ihriska zastaviť.  
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Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

UZNESENIE č. 29/2013 OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

 

s c h v a ľ u j e 

zistiť a preveriť právnu pomoc cez kanceláriu ZMOS a získať písomné vyjadrenie právnika 

 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská, 

Ing. Nižnanský, p. Pikna), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania        

 

     Ďalšou z úloh bolo zameranie parciel a presné vymedzenie vlastníkov na Rošlímskej ulici. 

Pán Cepka predložil zoznam vlastníkov vlastniacich pozemky pod cestou na ulici Rošlímskej  

v časti Malé Brestovany. Starosta obce Ing. Gabriel informoval prítomných, že má list, 

v ktorom obec oslovuje vlastníkov pozemkov so zámerom odkúpiť pozemky za symbolickú  

sumu 1,- €. Predmetom tohto listu je informácia o  plánovanom vysporiadaní pozemkov, 

 ležiacich pod cestnou komunikáciou na ulici Rošlímska v obci Brestovany. Starosta prečítal  

prítomným obsah tohto listu.  Pán Kuhajda pripomenul, že rovnaký problém sa vzťahuje aj na  

ulicu Železničnú. Pán starosta prítomných oboznámil, že rovnaký problém je vo viacerých 

lokalitách obce . Po diskusii sa poslanci dohodli, že problém vysporiadania pozemkov sa 

bude zatiaľ riešiť len na ulici Rošlímska a Železničná.      

 

3Navýšenie originálnych kompetencií ZŠ a MŠ z dôvodu zriadenia 3.oddelenia    

školského klubu detí.          

         Starosta obce Ing. Gabriel oboznámil prítomných listom, ktorý obdržal zo ZŠ s MŠ  

    v Brestovanoch. V tomto liste vyjadruje škola stanovisko k zriadeniu tretieho oddelenia 

    v ŠKD na školský rok 2013/2014.Odbor školstva na dotaz o maximálnom počte detí  

    v jednom oddelení sa vyjadril, že daný problém sa bude riešiť v najbližších dňoch. 

    Všetky školy budú informované mailom, tento mail sa následne prepošle starostovi obce. 

    Pán poslanec Mráz podotkol, že nevidel žiadosť ani žiadny list od školy, v ktorom by 

    odôvodnili a obhájili svoju požiadavku a zároveň sa spýtal o akú sumu sa jedná.  

    Pani Turanská následne vysvetlila, že rozpočet školy je reálny a tretie oddelenie škola 

    môže zriadiť, už ho zriadila a prijala učiteľku,  bez toho, aby sa navýšili originálne      

    kompetencie. 

 

    

    UZNESENIE 30/2013 OZ 

    Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

    s c h v a ľ u j e  

    zriadenie tretieho oddelenia v ŠKD ZŠ s MŠ v Brestovanoch pri nenavýšení  originálnych 

    kompetencií 
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    Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošik, p. Hlavna, p. Turanská, 

    Ing. Nižnanský, p. Pikna) 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

     

      

          

           

 

             4. Plnenie rozpočtu obce Brestovany za I. polrok 2013. 

      K tomuto bodu dostali poslanci materiály, ktoré si mali možnosť preštudovať.      

 Starosta obce Ing. Gabriel oboznámil prítomných, že dňa 03.09.2013 zasadala finančná 

              komisia, kde bolo prednesené plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 účtovníčkou a poprosil 

predsedu finančnej komisie Ing. Mráza, aby zhodnotil priebeh zasadnutia. 

 Pán Mráz predal slovo pani Mišákovej, ktorá prítomných oboznámila s priebehom zasadnutia a 

             oboznámila poslancov s plnením rozpočtu k 30.6.2013. Vyjadrila sa  k daným položkám, ktoré 

treba upraviť v I. polroku 2013.  

                 Plnenie rozpočtu bolo vyvesené podľa zákona 15 dní pred zasadnutím OZ na internetovej 

stránke obce  a vývesnej tabuli obecného úradu. 

       

                 U Z N E S E N I E   31/2013 OZ 

                 Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

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

                 plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2013 

 

                 a 

 

                 s c h v a ľ u j e 

                 schválenie jednotlivých úprav rozpočtu obce za I. polrok 2013 

 

                 Hlasovanie: 7 poslancov za(Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská, 

                 Ing. Nižnanský, p. Pikna), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania. 

 

                 5. Rôzne 

 

     V poslednom bode programu starosta informoval OZ obce Brestovany nasledovnými 

žiadosťami na zmenu Územného plánu obce Brestovany: 

 

A/ Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany schvaľuje nasledovné žiadosti a požiadavky na 

zmenu územného plánu obce Brestovany: 

 

l/  lokalita A1-8 (ulica Brestová-v platnom schválenom územnom pláne je pracovný názov 

tejto lokality „Súvoz I“)-zmenšenie plochy s funkčným využitím bývania v rodinných domoch a 

zároveň rozšírenie lokality A2-2, určenej pre bývanie v bytových domoch (o plochu už 

zrealizovaných 2 bytových domov) 
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2/ vytvorenie novej lokality pre bývanie v rodinných domoch Brestová I v záhradách 

jestvujúcich rodinných domov a vytvorenie novej obslužnej komunikácie, súbežnej s Brestovou 

ulicou s prepojením na Brestovú ulicu. 

 

3/ rošírenie plochy komerčnej občianskej vybavenosti na parc. č. 111 (mäsiarstvo-p. Vaško) 

o susednú parcelu č. 112 

 

4/ zmena funkčného využitia jestvujúcej plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti (bývalá 

požiarna zbrojnica) na parc. č. 109/3 a časti susednej parcely na funkčné využitie bývania 

v rodinných domoch 

 

5/ preradenie plochy nekomerčnej občianskej vybavenosti pri Kultúrnom dome (terajšia 

požiarna zbrojnica, garáže, sklady) z výhľadu do návrhu 

 

6/ lokalita Družstevná ulica: 

zmena jestvujúceho funkčného využitia komerčnej občianskej vybavenosti na funkciu    

bývania v rodinných domoch – žiadatelia p. Trnka a p. Bubán (odsúhlasené uzn.č. 3/2012 a  

uzn.č. 27/2013) 

rozšírenie plôch na bývanie v rodinných domoch pozdĺž cesty smerom k železničnej trati 

žiadatelia manželia Žákovičoví a Vojtechoví (odsúhlasené uzn. č. 27/2013) za podmienky 

ponechania územnej rezervy, pre zabezpečenie vstupu do záhradkárskej osady a dodržania 

ochranného pásma ŽSR 60 m a stanoviska ŽSR č.j. 5166/13-S4/S-Dr zo dňa 11.6.2013. 

    Pán poslanec Hlavna podotkol, prečo nedostali domov návrh uznesenia, aby si to naštudovali, 

pretože je toho veľa a nedá sa to všetko zapamätaťlen z prečítania. 

Pán Mráz tiež poznamenal, že pozvánky na OZ  a súvisiace materiály sú nedostatočné. 

     Starosta obce Ing Gabriel vysvetlil poslancom, že materiály, týkajúce sa zmien v územnom 

pláne obce prišli  neskoro, preto nemohli byť poslancom včas zaslané. Následne starosta obce  

upresnil a s poslancami si prezreli územný plán obce a lokality, ktorých sa bude týkať zmena 

územného plánu. 

Pan poslanec Krivošík sa spýtal, kto bude realizovať inžinierske siete? 

     K rošíreniu plochy komerčnej občianskej vybavenosti na parcele č. 111 (mäsiarstvo p. 

Vaška) o susednú parcelu č. 112 mali pripomienky pán poslanec Hlavna,  pán poslanec Mráz a   

prítomní hostia: pani Grobarčíková, p. Hubináková. 

Pán poslanec Mráz zdôraznil, že žiadosť pána Vaška  nie je kompletná, nevie čo presne sa tam 

bude stavať a na aké účely. Uviedol, že mu daný problém nie je jasný a nebude hlasovať. Ďalej 

uviedol, že  vie o nejakých sporoch medzi majiteľom a okolitými susedmi. K tejto pripomienke 

dala súhlasné stanovisko aj p. Hubináková s p. Grobarčíkovou a uviedli, že oni o celej tejto 

záležitosti vedia všetko. Pani Hubináková oboznámila prítomných, že vie aj o probléme p. 

Vaška so stavebným úradom a aj o tom, že mu bolo pozastavené stavebné konanie.  

     Pán poslanec Hlavna sa spýtal pána starostu, čo tam p. Vaško stavia. Podotkol, že obec sa 

musela k stavbe vyjadrovať a ako je možné, že bolo vydané stavebné povolenie, keď nie je 

zmena zapracovaná v územnom pláne. Spýtal sa, či má p. Vaško vydané stavebné povolenie. 

Vyzval starostu, aby postupoval v zmysle stavebného zákona. Ďalej pán Hlavna uviedol, že si tu 

každý robí čo chce. Chodník vedľa mäsiarstva p. Vaška je rozkopaný a viac ako rok je tam 

jama.  
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Spýtal sa, kto vydal rozkopávkové povolenie, ktoré sa vydáva maximálne na 30 dní a následne 

sa má plocha uviesť do pôvodného stavu. 

     Pán poslanec Mráz navrhol, aby sa tento bod návrhu uznesenia vylúčil a riešil sa osobitne. Po 

diskusii  prítomných hostí p. Hubinákovej, p. Grobarčíkovej a poslancov bolo prijaté 

nasledovné uznesenie:  

 

U Z N E S E N I E  32/2013 OZ  

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

 

 

s c h v a ľ u j e  

obecné zastupiteľstvo obce Brestovany súhlasí so zapracovaním požiadaviek v zmysle bodu A/ 

do zmeny územného plánu, s výnimkou bodu 3/, ktorý sa z uvedeného návrhu uznesenia 

vylučuje a bude sa riešiť osobitne a zároveň poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie a 

obstarávanie zmeny územného plánu obce Brestovany 

 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská 

Ing. Nižnanský, p. Pikna) 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

 

 

U Z N E S E N I E  33/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie žiadosti p. Vaška k rozšíreniu plochy komerčnej občianskej vybavenosti na parcele  

 č. 111 o susednú parcelu č. 112 z dôvodu zmeny územného plánu obce Brestovany nasledovne: 

v akom rozsahu a na aký účel bude stavba slúžiť a zároveň doplniť žiadosť o  písomné 

vyjadrenie susedov. 

 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská, 

Ing. Nižnanský, p. Pikna)0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

 

     OZ pokračovalo ďaľším bodom, ktorým bola žiadosť o vypracovanie urbanistickej štúdie pre 

lokalitu A 1-4 Záhradná II. Starosta obce prečítal prítomným nasledovné znenie žiadosti : 

      

     Územný plán obce Brestovany predpokladá zástavbu rodinných domov so sprievodnou 

zeleňou na pozemkoch a s možnosťou vybudovania plôch technickej vybavenosti v lokalite 

pokračovania Záhradnej ulice, označovanej A 1-4 Záhradná II.  

     S ohľadom na rozširujúci sa záujem o výstavbu rodinných domov v tejto lokalite, žiadame 

týmto obecné zastupiteľstvo o vypracovanie urbanistickej štúdie pre danú lokalitu. Táto štúdia 

je podkladovou dokumentáciou pre schválenie územného rozhodnutia Stavebným úradom. 
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Definuje architektúru zástavby v danej lokalite vrátane riešenia infraštruktúry, v súlade s 

celkovou architektúrou obce Brestovany. 

     Urbanistickú štúdiu je možné realizovať dvoma variantami: 

Variant 1 – komlexné riešenie celej ulice 

Tento variant predpokladá komplexné riešenie urbanistickej štúdie pre celú ulicu. 

Výhody : jedná sa o riešenie celej ulice a teda v budúcnosti bude dokumentácia k dispozícii pre 

zástavbu v celej lokalite, nebudú potrebné dodatočné náklady. 

Riziká: nakoľko urbanistickú štúdiu  je potrebnné prerokovať s majiteľmi dotknutých pozemkov 

a niektorí z majiteľov nemusia súhlasiť, čas vynaložených nákladov nebude reálne využitá. 

Cena vypracovania urbanistickej štúdie: 3000,- € 

Predpokladaný termín doručenia na odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu: január/február 2014 

 

Variant 2 – štúdia pre Etapu 1 

Variant 2 predpokladá vypracovanie urbanistickej štúdie pre 1. etapu riešenia danej lokality, v 

ktorej v súčastnosti je známy reálny záujem o stavbu rodinných domov. Jedná sa o cca 6 

rodinných domov na začiatku ulice.  

Výhody: lacnejšie riešenie voči variantu 1. Predpokladaný súhlas majiteľov dotknutých 

pozemkov. 

Cena vypracovania urbanistickej štúdie: 1000,- € 

Predpokladaný termín doručenia na odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu: október 2013 

     Urbanistická štúdia pomôže rozvoju výstavby rodinných domov v našej obci. 

 

 

 

     Pani Turanská s spýtala, či v prípade výberu Variantu 2 , zaplatí obecný úrad 1000,- € 

Starosta obce podotkol, že existuje aj  Variant 3 - štúdiu si objednajú stavebníci. 

Pán Ivaňák, ktorý zastupoval majiteľov predmetných pozemkov, stručne vysvetlil prítomným 

celú problematiku a navrhol , že sa  vypracujú pravidlá, akým spôsobom sa budú robiť 

inžinierske siete. 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie: 

 

U Z N E S E N I E  34/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

skrátený Variant 2, ak vlastníci podpíšu odkúpenie pozemkov za symbolickú sumu 1 €. 

Pán starosta v spolupráci s p. Ivaňákom oslovia majiteľov pozemkov a navrhnú im uvedené 

riešenie. 

 

Hlasovanie: 7 poslancov za(Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská 

Ing. Nižnanský, p. Pikna) 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania. 

 

     Starosta obce v ďalšom bode oboznámil prítomných, že v dňoch 21. a 22. 9. 2013 budú 

v obci prebiehať oslavy k 900.výročiu prvej písomnej zmienky o obci Brestovany. Pripomenul 

spoluprácu s JDS v obci a stručne prečítal program osláv. Starosta obce Ing. Gabriel poprosil 
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poslancov, aby sa zúčastnili týchto osláv a spýtal sa, či má niekto nejaké pripomienky. 

Nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku. 

 

 

 

     Starosta spomenul, že dňa 12.09.2013 o 9,30 hod. v kancelárii starostky obce Križovany 

nad Dudváhom, sa konalo zasadnutie starostov obcí Združenia Dudváh – SKZ do ČOV Trnava, 

s nasledovným programom: 

- Otvorenie 

- Informácia o stave projektu Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít prímestského CR, 

   prerokovanie prác v rámci projektu 

- Informácia o stave účtu združenia obcí 

- Diskusia, rôzne 

- Záver 

 

     Ing. Gabriel prečítal  prítomným list, ktorý dostal list od združenia Young Brest 

v nasledovnom znení: 

 

 

     Vážený pán starosta Jozef Gabriel a členovia obecného zastupiteľstva! 

     Young Brest vytvára príležitosť pre mladých ľudí v Brestovanoch. Prináša mladým možnosť 

stráviť čas zmysluplne - pri športe, diskusii, pri dobrom filme, rôznych žánroch umeleckého 

prejavu, či spoločenskej hre, ale aj na výlete. Môžu sa vždy stretnúť v našom klube, aby sa 

odreagovali, zabavili sa, spoznali zaujímavé veci z rôznych oblastí života a mali možnosť 

diskussií na tieto témy, či už medzi sebou navzájom, alebo aj s pozvanými hosťami, odborníkmi 

v rôznych oblastiach. 

     Sme tím dospelých ľudí z Brestovian a leží nám na srdci, ako mladí trávia svoj voľný čas. 

Stretávame sa každý piatok o 18:00 hod. v priestoroch miestnej knižnice. Všetky udalosti 

zaznamenávame na Facebook – Young Brest, stránka, ktorú sme špeciálne vytvorili, kôli 

informovanosti o našich aktivitách. 

     Máme záujem vytvoriť pre mladých útulný priestor, kde by sa cítili príjemne a kde by sa 

mohli pravidelne stretávať. Zatiaľ takýto priestor pre klubovú miestnosť vytvárame pre nich 

a spolu s nimi v obecnej knižnici v Brestovanoch, aby tento klub mohol fungovať. 

Už je za nami viacero akcií: 

- vydarený celodenný výlet na Čachtický hrad, 

- premietali sme kvalitný film – Pošli to ďalej, 

- absolvovali sme výlet na hrad Červený Kameň, 

- spoločné posedenie na kofole a prechádzku. 

     Mladí ľudia prijali s nadšením túto myšlienku, pretože takáto možnosť tu doteraz pre nich 

nebola vytvorená a s radosťou pomáhajú pri tvorbe priestoru pre klub Young Brest. 

Pretože pracujeme pre túto vec dobrovoľne a záleží nám na tom, žiadame pomoc ale aj podporu 

od obce Brestovany a dávame to na vedomie aj obecnému zastupiteľstvu. 

     Preto Vám predkladáme túto záležitosť na Vaše uváženie do pozornosti. Za skoré 

prehodnotenie tejto záležitosti Vám vopred ďakujeme. 
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12.08.2013, Organizačný tím klubu mládeže Young Brest: Oksana Lukomská,  Zuzana 

Hužovičová, Lucia Hužovičová,  Silvia Gulášová, Jasmína Šipkovská, Soňa Borovská, 

Anna Leszkoová. 

      

 

 

 

     Starosta obce  obhájil záujmy tohto združenia a oboznámil prítomných, že by im 

chcel pomôcť s vymaľovaním knižnice a doplnením základného vybavenia. Zatiaľ tieto práce 

prebiehajú tak, že pomáhajú pracovníci obecného úradu a navrhuje do rozpočtu na rok 2014 

zahrnúť aj finančnú pomoc pre toto združenie. 

 

 

      Zasadnutie pokračovalo prečítaním žiadosti p. Tomáša Mackoviča z Brestovej ulice 742/2  , 

o postavenie montovanej garáže na obecnom pozemku., v rozmeroch šírka cca 4 m, dĺžka cca 5 

metrov. 

 

U Z N E S E N I E  35/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

n e s c h v a ľ u j e  

postavenie montovanej garáže p. Mackoviča na obecnom pozemku 

 

Hlasovanie: 4 poslanci za ( p. Hlavna, Ing. Nižnanský, p. Turanská, Ing. Krivošík), 

3 sa zdržali hlasovania (Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, p. Pikna)  

      

 

     Ďalej sa pokračovalo žiadosťou o umiestnenie predajného stánku. Žiadateľom je pán 

František Belokostolský, Bučany č. 120. Vo svojej žiadosti uvádza, že žiada o umiestnenie 

predajného stánku na sídlisku ulica Brestová. Predajný stánok bude využitý predovšetkým na 

účely predaja pekárskych výrobkov, v budúcnosti uvažuje rozšíriť svoj sortiment 

o potravinárske produkty. Žiadosť bola odoslaná 09.09.2013. 

     Starosta obce Ing. Gabriel sa spýtal prítomných na názor k tejto záležitosti. 

Pán poslanec Hlavna sa spýtal, za aký nájom mu obec prenajme pozemok. 

Ing. Mráz mal pripomienku, ako bude riešiť sociálne zariadenie a všetky veci, ktoré súvisia 

s prevádzkou takéhoto predajného stánku. 

Poslanec Ing. Krivošík  poznamenal, že takéto aktivity treba podporovať, ale ustrážiť, aby splnil 

všetky náležitosti, ktoré vyplývajú v súvislosti s  prevádzkou predajného stánku. 

 

U Z N E S E N I E  36/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

 

s c h v a ľ u j e   

žiadosť pána Belokostolského o zriadení predajného stánku, za podmienky, splnenia všetkých 

náležitosti potrebných na prevádzku takéhoto stánku.  
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Hlasovanie: 7 poslancov za( Mgr. Engelhardt, Ing. Mráz, Ing. Krivošík, p. Hlavna, p.Turanská, 

Ing. Nižnanský, p. Pikna) 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania. 

 

 

     Ďalšou žiadosťou, ktorá sa riešila, bola žiadosť pána Mareka Falatha z Rošlímskej ulice 91, 

doručenej na obecný úrad 09.09.2013. Uvádza v nej, že je majiteľom pozemku na adrese 

Vinohrady 36 v Brestovanoch. Po zameraní pozemku geodetom sa zistili nezrovnalosti hraníc 

so susedným pozemkom, ktorého vlastníkom sú František Vojtech  a Martina Kadlecová. 

     Pán Falath týmto žiada obecný úrad o nariadenie odstrániť susedný plot, ktorý zasahuje do 

jeho pozemku. Priložil aj vytyčovací náčrt pozemku. 

Starosta obce vysvetlil, že Obecný úrad nemôže nariadiť odstránenie plotu. 

Na to pán Falath reagoval, že obec patrí pod Spoločný obecný úrad a spýtal sa, kto  im dal 

povolenie na betónový základ. Je to čierna stavba, tak ako v prípade pána Vaška. 

Poslanec Hlavna navrhol riešenie, aby do tohto sporu vstúpil starosta obce, lebo vždy je lepšie 

sa dohodnúť a ak nebude dohoda možná má sa postupoavť v zmysle stavebného zákona.   

Poslanec Mráz pripomenul, že dohoda medzi dotknutými stranami nie je možná. 

Pán Falath navrhol, aby si p. Vojtechová dala pozemok vymerať geodetom a na základe toho by 

mala dôkaz, kto je vlastníkom pozemku. 

 

     Stále sa opakujúcim problémom v obci sú voľne pobehujúce psy, ktoré nie sú začipované, 

ich následný odchyt útulkom v Trnave, alebo v Nitre a zvyšujúce sa náklady obce v tomto 

smere.   

 

     OZ pokračovalo diskusiou o telocvični. Poslanec Hlavna sa spýtal, v akom  stave je riešenie 

problematiky telocvične. Starosta obce povedal, že na poslednom zastupiteľstve sa rozprávalo 

o obstarávateľovi  búracích prác. Pripomenul, že dotácia je na 2 roky, projekt je zastaraný, 

nespĺňa sprísnené normy a prerába sa. 

Poslanec Hlavna podotkol, že tento problém sa rieši stále dookola a že dotácia môže nakoniec 

prepadnúť.  Informoval prítomných, že bucúdi rok má nastúpiť do prvého ročníka ZŠ 30 detí, čo 

predstavuje dve triedy s  otázkou, kam ich umiestnia.Vyzval starostu obce, aby prišiel s nejakým 

návrhom rozpočtu formou úveru. Peniaze na búracie práce sú a ponúkol starostovi obce pomoc 

poslancov, ak je v tejto veci treba niečo vybaviť. 

     Ing. Gabriel sa spýtal prítomných, či by sa daný problém s telocvičňou riešil úverom. 

Ing. Krivošik mal pripomienku, že najskôr musí niekto povedať, či by obec bola  schopná úver 

splácať a nakoľko by úver  zaťažil rozpočet obce, pripomienka poslanca Mráza. 

 

 

U Z N E S E N I E 37/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

s c h v a ľ u j e 

úlohu, v ktorej starostovi obce ukladá  predniesť zastupiteľstvu návrh financovania výstavby 

telocvične aj s troma triedami na vyučovanie. 



� PAGE �11� 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Krivošik, Ing. Mráz, p. Hlavna, p. Turanská, 

Ing. Nižnanský, p. Pikna) 0 proti, 0 sa zdržal hlasovnia 

 

 

 

     Diskusia pokračovala návrhom, aby aspoň raz do roka boli v obci rozmiestnené kontajnery 

na odpad. 

 

     Poslanec Hlavna spomenul problematiku parkovania áut na chodníkoch. Dodal, že autá sú 

zaparkované na chodníkoch tak, že nie je možné prejsť po chodníku a preto musia chodci a 

hlavne mamičky s deťmi chodiť po ceste. 

 

     Do ďalšej diskusie sa pripojili aj prítomní hostia. Pani Grobarčíková sa spýtala starostu obce, 

či nie je problém,že pred domom jej stojí dažďová voda  a či to nemá nejaký vplyv na plynovú 

prípojku, ktorá tadiaľ vedie. Starosta obce odpovedal, že  plynové potrubie by nemalo byť 

dažďovou vodou ohrozené a celý problém odkanalizovania sa týka aj ulice Novej, kde ešte nie 

je vybudovaná cesta. Musí sa vypracovať projekt odkanalizovania. 

 

     Pani Hubináková vystúpila s otázkou, čo bude pán Jozef Benedik prevádzkovať v budove, 

oproti domu, kde ona býva. Starosta odpovedal, že o tom nemá informácie. Po diskusii, v ktorej 

sa prejednávalo či bola splnená ohlasovacia povinnosť, sa prítomní poslanci dohodli na tom, že 

obecný úrad listom vyzve pána Benedika , aby oboznámil starostu obce, čo bude prevádzkovať 

v predmetnej budove. 

 

     Pani Florkovičová spomenula v diskusii svoj problém, ktorým  je sťažnosť pána Tarabu na 

jej osobu. Daný problém spočíva v tom, že pán Taraba oznámil úradom vypúšanie splaškov 

pani Florkovičovou do miestneho potoka Rošlím. Ona sa obhajuje tým, že pán Taraba nemôže 

vedieť, či splašky vypúšťa do potoka, alebo nie.  Starosta obce Ing. Gabriel informoval 

prítomných, že je vedené správne konanie obvodným úradom životného prostredia a spýtal sa 

pani Florkovičovej , či má vybudovanú kanalizačnú prípojku, odpovedala, že nemá. 

  

     V diskusii vystúpil pán Jaroslav Kolenič. Žiadal starostu obce, aby na ulici, kde býva vyriešil 

problém s dopravným značením, prechodom pre chodcov, znížením rýchlosti v tejto ulici , 

pretože je to zóna, kde chodia deti do školy aj zo školy, navrhol vybudovať spomalovače v obci. 

Pokiaľ toto nebude vybudované, bude svojimi zaparkovanými autami blokovať plynulú jazdu 

občanov touto ulicou. 

 

    Na to zareagovala pani Turanská, ktorá citovala zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., 

aktualizovaný k 4.2.2013, § 23 Zastavenie a státie nasledovne: 

     Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer 

jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba 

smery jazdy. Pri státi vodič vozidla nesmie odmedziť pohyb chodcov ani cyklistov. 

Ďalej citovala § 25 zákona  bod 1)  

odst. b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním, 
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odst. c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 

5 m pred nimi. 

 

     Nastala búrlivá diskusia, v ktorej pán Kolenič obvinil p. Romana Lipovského z Vodárenskej 

ulice z poškodenia osobného vozidla. Pán Kolenič sa začal neslušne správať, preto starosta obce 

Ing Gabriel navrhol odobrať slovo pánovi Koleničovi. 

 

U Z N E S E N I E  38/2013 OZ 

obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e   

odobrať slovo pánu Koleničovi 

 

Hlasovanie: 4 poslanci za ( p. Turanská, p. Hlavna, Ing. Krivošík a p. Pikna)3 sa zdržali 

hlasovania (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, Ing. Mráz)  

     Po hlasovaní starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým 

prítomným za účasť. 

 

 

V Brestovanoch dňa 10.09.2013     

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Gabriel 

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Nižnanský 

pán  Hlavna   

 

 

 

Zapísala: Adriana Vašková 

                

 

 

 

       

  

 

 


