
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    
                                                                    26  .11.2013  

Prítomní:                    podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov
Neprítomní:                Bachratý Miroslav-ospravedlnený,
Prizvaní:                     Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
Hostia:                         prítomní podľa prezenčnej listiny: 4 hostia
Overovatelia:              Ing. Mikuláš Nižnanský
                                     Peter Vaško                                     
Zapisovateľka:           Adriana Vašková

     Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice 
určil Ing. Nižnanského  a p. Vaška, za zapisovateľku p. Vaškovú. Starosta ospravedlnil
 p. Bachratého, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutia OZ z pracovných dôvodov. 

Program:
1 .  Kontrola úloh
2 .  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a         
drobné stavebné odpady 1/2014
3 .  VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Brestovany 3/2013
4 . Návrh rozpočtu na rok 2014-2016
5 .  Rôzne    

Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ. 
Prítomní poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu o 
schválení programu OZ.

UZNESENIE  č. 47/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško)
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l. Kontrola úloh
   V úvode zasadnutia OZ starosta obce Ing. Gabriel oboznámil prítomných s výsledkami volieb 

do orgánov Trnavského samosprávneho kraja, konaných dňa 9.11.2013 prvé kolo a  dňa 
23.11.2013 druhé kolo.  Boli zriadené 2 volebné okrsky. V prvom kole volieb, v prvom 
volebnom okrsku bolo 979 oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov, 140- tim 
voličom  boli vydané obálky a 140 obálok bolo aj odovzdaných. Počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bolo 133 a počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 137. V prvom kole volieb, v druhom volebnom okrsku bolo 
1064 oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov. 97-tim boli vydané obálky. Počet 
platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva bol 91 a počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre predsedu  bol 94.

   V druhom kole volieb, v prvom volebnom okrsku bolo 977 oprávnených osôb zapísaných do 
zoznamu voličov, 186-tim voličom boli vydané obálky. Platných hlasovacích lístkov pre voľbu 
predsedu bolo 184 - z toho Jozef Berényi získal 12 hlasov a Tibor Mikuš získal 172 hlasov.

   V druhom volebnom okrsku bolo 1065 oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov, 140- 
tim voličom boli vydané obálky. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu predsedu 
bolo 139 – z toho Jozef Berényi získal 3 hlasy a Tibor Mikuš získal 136 hlasov.

   
   Ďalšou z úloh bolo vypracovanie urbanistickej štúdie IBV Záhradná II – 1. etapa, ktorá bola 

vypracovaná, odovzdaná a pripravená je kúpna zmluva, dňa 28.11.2013, t.j. vo štvrtok by sa 
mala začať podpisovať. Bola zadaná zmena územného plánu podľa pripomienok občanov.

   Hlavná kontrolórka obce Brestovany, Ing. Ľudmila Čirkeová prečítala stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.

   Forma úveru: dlhodobý investičný úver
   Účel prijatia a použitia úveru: Výstavba teleocvične ZŠ a MŠ v Brestovanoch

Výška úveru: predpokladaná výška 540 000,- €
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, pričom toto zákonné 
oprávnenie obce vyplýva z § 5 ods. 2 písm. c / zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon č. 583/2004 Z.z.).
 celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a
 suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
 Celková suma dlhu predstavuje 540 000,- €, ide o predpokladanú sumu, nakoľko projekt je v 
štádiu prepracovania a cenníkové sumy investičného nákladu sú cca 540 000,- €. Suma ročných 
splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov pri 15-tich rokoch splácania 
predstavujú 48 000,- € (mesačne 4 000,- €). Na základe preverenia zákonných podmienok na 
prijatie návratných zdrojov financovania hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že obec 
Brestovany spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania dlhodobého 
investičného úveru vo výške 540 000,- €.
Celé stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania je k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu, priložené k zápisnici.
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      Pani poslankyňa Turanská pripomenula, že spomenutý úver nie je zapracovaný do rozpočtu 
obce na rok 2014-2016, po schválení a zrealizovaní úveru bude zapracovaný do príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu obce, rezervný fond by sa použil len na preklenutie.
      Pán poslanec, Ing. Krivošík odmietol hlasovať za úver, pretože obec neurobila nič, aby boli 
obci poskytnuté nenávratné finančné prostriedky a myslí si, že úver obec podstatne zadĺži. 
Pripomenul, že nebol podaný žiadny oficiálny list, v ktorom by sa žiadalo o nenávratný 
príspevok pre obec, mrzí ho to, pretože keby toto všetko bolo splnené, vedel by, že inej cesty 
niet a obec by bola nútená požiadať o úver. V obci je potrebné riešiť veľa nedostatkov, cesty sú 
zlé, smetisko je v katastrofálnom stave, škola nie je elektrifikovaná. Všetko sa bude musieť 
utlmiť, lebo úver obec zaťaží a obec nebude mať finančné prostriedky na riešenie ostatných 
nedostatkov v obci.
Starosta obce Ing. Gabriel súhlasil s tým, že každá splátka obec zaťaží, ale podľa stanoviska 
hlavného kontrolóra obce, je úver možný. Zdôraznil potrebu výstavby telocvične a troch tried 
ZŠ.
 
UZNESENIE č. 48/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e    
prijať úver na výstavbu telocvične a troch tried v ZŠ s MŠ Brestovany 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško), 1 poslanec proti (Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

Starosta oboznámil prítomných, že dňa 19.11.2013 zasadala finančná a sociálna komisia. Pán 
poslanec Mráz sa vzdal mandátu, ako nástupca bol určený pán poslanec Hlavna, ktorý mandát 
prijal.

    UZNESENIE č. 49/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e    
aby bol pán poslanec Hlavna členom finančnej a sociálnej komisie

Hlasovanie: 8 poslancov za ( Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík)

2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 1/2014 
VZN č. 1/2014 bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.brestovany.sk
dňa 11.11.2013, zvesené bolo dňa 26.11.2013.
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     Starosta obce Ing. Gabriel poprosil predsedkyňu finančnej komisie – pani Turanskú, aby 
oboznámila prítomných s týmto návrhom VZN, ktoré predniesla na zasadnutí dňa 19.11.2013. 
V časti miestne dane- daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov 
nedochádza k zmene. Úpravy nastávajú v časti III. miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.  V roku 2013 bola sadzba poplatku 17 €/osobu/rok. Na rok 2014 sa 
navrhuje sadzba zvýšiť a to nasledovne: 
0,0521 € /osoba/deň, t.j. 19 €/osoba/rok. Pre PO bude sadzba rovnaká, t.j. 19 €/osoba/rok a 
pre neobývané domy bude sadzba 19 €/rok/dom.
Pani poslankyňa Turanská pripomenula, že treba opraviť §6 – Spoločné ustanovenia pre daň z 
nehnuteľností spomínaného VZN č. 1/2014, doplniť deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorý 
vzniká dňom prevzatia výmeru daňovníkom,týka sa to aj § 13 - daň za jadrové zariadenia.   
      Poslanec Ing. Krivošík mal pripomienky k spôsobu, akým sa doručujú výmery, roznášaju ich 
zamestnanci obecného úradu. Podotkol, že by chcel prihliadať na dôchodcov a predniesol návrh, 
aby boli dôchodcom znížené dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad a daň za psa o 
50%.
     Z hostí sa prihlásila pani Grobarčíková, ktorá sa spýtala, ako sa vlastne platí separovaný a 
ako komunálny odpad  a ako je to v pohostinstvách v obci.
     Starosta obce Ing. Gabriel povedal, že stanovenie objektívneho parametra nie je. V platbe za 
komunálny odpad je zahrnutá aj platba za separovaný zber a obec ešte dopláca za zvoz 
komunálneho odpadu. Pani Grobarčíkova vystúpila s informáciou, že na bytovkách na Brestovej 
ulici sú nájomníci bytov, kde jeden je nahláseny ako majiteľ bytu a ten ubytováva ďaľších ľudí, 
ktorí nie sú nahlásení na pobyt v obci a neplatia za odpad. Starosta obce odpovedal, že táto 
situácia sa ťažko objektívne hodnotí a poplatok za odpad sa môže vyrúbiť len na základe 
trvalého pobytu v obci. Spomenul aj problematiku osôb žijúcich v zahraničí, ktorí majú 
povinnosť túto skutočnosť písomne nahlásiť na obecný úrad vždy na začiatku každého roku. 
     Pani poslankyňa Turanská navrhla, aby tí, čo prenajímajú nehnuteľnosť oznámili písomne na 
obecný úrad zoznam osôb, ktorých ubytovávajú. Ing. Krivošík dodal, že tie osoby, ktoré
 majú v obci neobývané domy a prinesú potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu v mieste 
bydliska, už nemusia platiť za komunálny odpad v obci.  K dani za psa je treba splniť 
oznamovaciu povinnosť do konca januára 2014.

   UZNESENIE č. 50/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

n e s c h v a ľ u j e   
zníženie dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad a dane za psa pre dôchodcov o 
50%

Hlasovanie: 6 poslancov za (Ing. Nižnanský, Mgr. Engelhardt, p. Pikna, p. Šmondrk, p. 
Turanská, p. Vaško), 1 sa zdržal hlasovania (p. Hlavna),1 poslanec proti (Ing. Krivošík),

   UZNESENIE č. 51/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
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s c h v a ľ u j e    
návrh VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom finančnej a sociálnej komisie.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško) 1 poslanec proti (Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

3. VZN  o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Brestovany VZN 3/2013
Pani poslankyňa Turanská oboznámila prítomných so znením a obsahom VZN č. 3/2013 o 
financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany. VZN sa 
mení každý rok a závisí od nariadenia vlády SR. Celé znenie VZN je k nahliadnutiu v kancelárii 
obecného úradu, priložené k zápisnici a na stránke obce  www.brestovany.sk. Finančná a 
sociálna komicia obce Brestovany navrhuje uvedenú dotáciu schváliť.

   UZNESENIE č. 52/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
 návrh VZN č. 3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Brestovany s doporučením finančnej a sociálnej komisie

Hlasovanie 8 poslancov za  (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

4. Návrh rozpočtu na rok 2014 - 2016
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Čirkeová  zhodnotila, že rozpočet obce na rok 2014 – 2016 bol 
stanovený podľa zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a z hľadiska zákonnosti je rozpočet v zmysle platnej 
metodiky. Pani Ing.  Čirkeová prečítala dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 nasledovne:

                                                 žiadosť                     rok 2013                         návrh na rok 2014  

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov                   1890,-                        1250,-                              1500,-

Základná organizácia SZPB
Mikroregión Zavar-Brestovany-
Dolné Lovčice                            500,-                             0,-                                  150,-

Dobrovoľný hasičský zbor       4600,-                       1400,-                                1000,-

Telovýchovná Jednota  
Družstevník                           35 000,-                    20 000,-                             20 000,-
                                                                                                                  (z toho  7000,-viazané)
Organizácia poštových holubov 250,-                         150,-                                  150,- 
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Starosta obce Ing. Gabriel poprosil predsedkyňu finančnej a sociálnej komisie, aby zhodnotila 
rozpočet obce na rok 2014 – 2016. Pani poslankyňa Turanská najskôr zhodnotila príjmy, po 
navrhnutí dane za komunálny odpad pre fyzické osoby, právnické osoby a neobývané domy 19 
€/rok, čo predstavuje nárast o 4000,- € a celkové príjmy sa zvýšia o 11 000,- €. Tým sa menia aj 
príjmy školy, to je k príjmovej časti rozpočtu všetko.

    UZNESENIE č. 53/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
rozpočet na rok 2014 s pripomienkami finančnej a sociálnej komisie a s následnou úpravou 
rozpočtu na rok 2014-2016:
položka všeobecné služby sa upravuje z 3000,- € na  2550,- €
posedenie s dôchodcami z pôvodných 4000,- € na 2000,- €

b e r i e  n a  v e d o m i e:
návrh rozpočtu na rok 2015-2016

Hlasovanie:  
Hlasovanie 8 poslancov za  (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania
  

   UZNESENIE č. 54/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
s účinnosťou od 01.01.2014 prijať pomocnú silu do školskej jedálne na polovičný úväzok

Hlasovanie: 
Hlasovanie 8 poslancov za  ( Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

Schválenie dotácií príspevkovým organizáciám z rozpočtu obce na rok 2014:

   UZNESENIE č. 55/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
dotácie z rozpočtu obce nasledovne:
Telovýchovná Jednota Družstevník 20 000,- €, z toho 7000,- € bude viazaných na OÚ (stavba 
čističky)
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov 1500,- €
Základná organizácia SZPB, Mikroregión Zavar-Brestovany-Dolné Lovčice 150,- €
Organizácia poštových holubov 150,-€   
Združenie zdravotne postihnutých v Bučanoch 100,- €
Domov dôchodcov Križovany 50,- €
Dobrovoľný hasičský zbor 1000,- €

Pán Ondreáš mal výhrady, pretože ako zástupca dobrovoľných hasičov v obci, mali požiadavku 
na 4600,- € a schválených im bolo 1000,- €. Svoju požiadavku odôvodnil tým, že je potrebné 
opraviť hasičské čerpadlo, ktoré používajú na rôznych súťažiach. Po diskusii sa poslanci zhodli 
na tom, že opravu hasičského čerpadla  bude realizovať obecný úrad.  

   
     V časti odpadové hospodárstvo sú zmeny, ktoré súvisia s odpadom. Od 1.1.2014, všetky 
opravy, ktoré budú na kanalizáciách, si bude občan hradiť sám, t.z. materiál si zaplatí občan a 
práce, ktoré vykonajú pracovníci obecného úradu, pôjdu na náklady obce.
Starosta obce Ing. Gabriel uvedené zmeny odôvodnil  tým, že náklady na opravy kanalizačných 
prípojok sú vysoké a vo väčšine prípadov je porucha na kanalizácii zapríčinená samotným 
užívateľom. Výnimkou budú čerpadlá zhoreté, ktoré firma Tavos vymení za funkčné.    

     

   UZNESENIE č. 56/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
opravu kanalizačných prípojok nasledovne: materiál na opravu kanalizačnej prípojky si bude 
hradiť občan sám, prácu, vykonanú pracovníkmi obecného úradu bude hradiť obec.

Hlasovanie:  
Hlasovanie 8 poslancov za  ( Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

5. Rôzne
V tomto bode starosta obce prečítal list od Klubu mládeže v obci, YOUNG BREST, v ktorom 
žiadaju o finančný príspevok na podporu činnosti klubu mládeže, ktorý zatiaľ pracuje na základe 
dobrovoľníckej práce dospelých občanov pod záštitou Obecného úradu v Brestovanoch, v 
priestoroch knižnice.  Starosta obce povedal, že sa tento finančný príspevok bude riešiť z 
prostriedkov obce.

      Starosta obce prečítal žiadosť o finančný príspevok od obyvateľky obce, ktorá žiada o 
poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre svoju dcéru, ktorá je plne invalidná a plne 
odkázaná na pomoc inej osoby.
 Pani poslankyňa Turanská oboznámila prítomných, že v súčastnosti platí VZN č. 6/2012  o 
poskytovaní sociálnych služieb , nie je tam zahrnuté poskytovanie jednorazových finančných 
prostriedkov. Do budúcnosti je to treba zapracovať do VZN.  Žiadateľke o finančný príspevok 
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poradila obrátiť sa s takouto požiadavkou na úrad práce sociálnych veci a rodiny v Trnave, alebo 
na spoločný sociálny úrad s doporučením a pomocou obce.  

     Poslanec Ing. Krivošík pripomenul prítomným, že je potrebné a nutné urobiť rekultiváciu 
smetiska a kamerový systém smetiska, opraviť dom smútku, osvetlenie školy, výjazd z 
Družstevnej ulice na Hlavnú a dobudovanie Záhradnej ulice. Žiada, aby tieto práce boli zahrnuté 
do rozpočtu obce, do kapitáových výdavkov. Doporučuje poslať oficiálnu žiadosť na 
ministerstvo životného prostredia. 

    
     Zasadnutie OZ pokračovalo prečítaním správy o výsledkoch kontrol vykonaných do 
26.11.2013 hlavnou kontrolórkou obce Brestovany, Ing. Čirkeovou.  Celé znenie správy o 
výsledku kontrol vykonaných do 26.11.2013 bude k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu a 
priložené k zápisnici.

Starosta obce prečítal termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014:
20. február 2014
17. apríl 2014
19. jún 2014
25. september 2014
13. november 2014

    UZNESENIE č. 57/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014

Hlasovanie:  
Hlasovanie 8 poslancov za  (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

 Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 07.12.2013 bude vianočné posedenie so seniormi v 
našej obci a poprosil poslancov, aby sa zúčastnili na tomto posedení.  
Ďalej oznámil, že pozýva občanov na stretnutie občanov obce, v súvislosti s projektom našej 
obce v oblasti turistického ruchu. Predmetom stretnutia budú zaujímavosti v obci Brestovany, v 
katastri obce a v blízkom susedstve. Projekt obce zabezpečuje v spolupráci obcí združených v 
združení Dudváh, kde je združených 10 obcí, Trakovice, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, 
Zavar, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Šúrovce. Výsledkom projektu by 
mali byť zaujímavosti pre vytvorenie novej ponuky pre domáci turistický ruch, príprava 
propagačných materiálov, príprava živej prezentácie obce v tejto oblasti, príprava internetovej 
stránky o ponuke pre turistov v našej obci.  Stretnutie bude dňa 10.12.2013, v malej zasadačke 
obecného úradu. 
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Ďalej sa do diskusie prihlásil pán Ivaňák a chcel informáciu, v akom štádiu je urbanistická 
štúdia. Starosta obce povedal, že urbanistická štúdia je vypracovaná a je potrebné, aby ju 
schválilo obecné zastupiteľstvo.
Ďalej v diskusii vystúpil Ing. Kuhajda s otázkou či dotácia, poskytnutá ministerstvom dopravy 
na rok 2013 v prípade, ak sa nevyčerpá, bude sa  musieť vrátiť. Starosta obce odpovedal , že v 
prípade nevyčerpania prostriedkov sa uvedená dotácia vráti.

    UZNESENIE č. 58/2013 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
navrhovanú urbanistickú štúdiu IBV Záhradná II – 1. etapa 

Hlasovanie:  
Hlasovanie 8 poslancov za  (Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, p. Hlavna, p. Turanská, p. 
Šmondrk, p. Pikna, p. Vaško, Ing. Krivošík), 0 sa zdržal hlasovania

     Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Brestovanoch 06.12.2013

Overovatelia: Ing. Nižnanský  
                       p. Vaško   
                                         
                                                                                           Ing. Jozef Gabriel
                                                                                                 starosta obce   
                       

Zapísala: Vašková
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