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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 05. júna 2020 

 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Marek Šiška 

      Tomáš Barniak 

        

Zapisovateľka:  Adriana Vašková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie záverečného účtu obce Brestovany za rok 2019. 

4. Úprava rozpočtu č. 1/2020. 

5. Zmena územného plánu. 

6. Pridelenie sociálneho bytu. 

7. Predĺženie nájomných zmlúv. 

8. Stavebná činnosť. 

9. Rôzne: 

- voľba prísediaceho OS TT, 

- žiadosť o odpustenie platieb za nájom p. Barniaková, p. Husár. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

. 

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných poslancov a ostatných hostí. Za 

overovateľov zápisnice určil  p. Mareka Šišku a p. Tomáša Barniaka a oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia, následne dal hlasovať za takto zostavený program.  

 

UZNESENIE č. 014/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

program obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Schválenie záverečného účtu obce Brestovany za rok 2019.  

Záverečný účet obce Brestovany za rok 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na 

elektronickej úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.5.2020, čím bola dodržaná 

15 dňová lehota k nahliadnutiu. Neboli doručené žiadne pripomienky. Poslancom obecného 

zastupiteľstva boli zaslané všetky potrebné materiály. Správa nezávislého audítora bude prílohou 

zápisnice č. 1., stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu a Záverečný účet obce 

Brestovany za rok 2019 bude zverejnený. 

UZNESENIE č. 015/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany  

berie na vedomie  
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odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 a správu nezávislého 

audítora 

 

schvaľuje 

záverečný účet obce Brestovany za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 198 650 €. 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4. Úprava rozpočtu 1/2020. 

Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva prečítal úpravu rozpočtu č. 1/2020 a po prerokovaní 

dal hlasovať za takto zostavenú úpravu rozpočtu obce č. 1/2020. 

 

UZNESENIE č. 016/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

úpravu rozpočtu č. 1/2020 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Stríž, p. Šiška, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 sa  zdržal hlasovania  

 

5. Zmena územného plánu. 

Starosta obce už viackrát oboznámil poslancov s predpokladanou zmenou územného plánu, týkajúcou 

sa hlavne možnej výstavby domova sociálnych služieb v Brestovanoch. Po krátkom prerokovaní sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

UZNESENIE č. 017/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

1/ schvaľuje obstaranie nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Brestovany, 

 

2/ schvaľuje nasledovné žiadosti žiadateľov o zmenu územného plánu obce, ktoré budú predmetom 

riešenia tejto meny územného plánu: 

 

a/ žiadosť obce Brestovany o zmenu jestvujúceho funkčného využitia územia v lokalite Rekreačný 

areál pri ihrisku D2-1 z funkcie Rekreácia - relax a v lokalite Malý rekreačný areál E2-2 z funkcie 

Zeleň - izolačná na občiansku vybavenosť (výstavba domu seniorov). 

 

b/  žiadosť obce Brestovany o zmenu jestvujúceho funkčného využitia územia  

- v k. ú. Veľké Brestovany na parcele č. 164/107 register „E“ z plochy verejnej zelene – súvislej 

a rozptýlenej,  

- v k. ú. Malé Brestovany na parcele č. 94/14, 94/1, 94/5 register „C“ z plochy verejnej zelene – 

súvislej a rozptýlenej a 94/12 a 94/13 register „C“ plochy nízko podlažnej bytovej zástavby  - 

RD  

- v k. ú. Horné Lovčice na parcele č. 66 register „C“ plochy nízko podlažnej bytovej zástavby  - 

RD  

na súvislé parkovacie plochy   
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c/ žiadosť p.  Ing. Henrich Schneider s manželkou  Ing. Alenou Schneiderovou o zmenu územného 

plánu v k. ú. Horné Lovčice na p. č. 322/2, register „C“  z terajšieho funkčného využitia plochy 

zelene na plochy nízko podlažnej bytovej výstavby - RD. 

 

3/ V zmysle §19 Stavebného zákona všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním zmeny 

územného plánu budú v plnom rozsahu hradiť žiadatelia uvedení v bode 2a/,b/. 

 

4/ Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany poveruje starostu obce zabezpečiť spracovateľa Zmien a 

doplnkov 04/2020 Územného plánu obce Brestovany a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie 

územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a Stavebného zákona. 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

6. Pridelenie sociálneho bytu 

Nakoľko sa uvoľnil byt na ul. Brestovej 6, byt č. 20,  je potrebné prerokovať pridelenie tohto bytu. 

Starosta obce prítomných oboznámil prítomných so všetkými žiadateľmi o byt. Medzi žiadateľmi je 

aj žiadosť od súrodencov Škrobákových, ktorí boli v minulosti umiestnení v detskom domove 

v Pečeňadoch. V čase umiestnenia súrodencov vyplývala obci povinnosť prispievať každý mesiac 

finančnou čiastkou na sporenie týmto súrodencom, avšak obec sa rozhodla miesto prispievania, že im 

po dovŕšení 18 roku pridelí obecný byt. Preto Ing. Ondrej Kuhajda navrhol, aby poslanci pridelili byt 

práve súrodencom Škrobákovým. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu návrhu na pridelenie bytu súrodencom. 

 

 

UZNESENIE č. 018/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje   

pridelenie nájomného bytu na ulici Brestovej 746/6, byt č. 20 Ľubošovi Škrobákovi a Denise 

Škrobákovej. 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

7. Predĺženie nájomných zmlúv. 

Po prerokovaní žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv na bytových domoch sme postupovali podľa 

zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. Podľa tohto zákona sa 

predĺženie zmlúv jednotlivých bytov navrhlo takto: 

 

Hájska 3 

byt č.:   8 – 1 rok 

           12 – 1 rok 

           13 – 1 rok 

           15 – 3 rok 

 

Brestová 6: 

byt.č.:   8 – 3 roky 

           13 – 3 roky 

           15 – 1 rok 

           23 – 1 rok 
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           11 – 1 rok 

 

Brestová 7: 

byt.č.: 42 – 3 roky 

           36 – 1 rok 

           31 – 3 roky 

           25 – 3 roky 

           48 – 3 roky 

           34 – 1 rok            

           41 – 1 rok      

 

UZNESENIE č. 019/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje   

predĺženie nájomných zmlúv v bytových domoch takto: 

 

Hájska 3 

byt č.:   8 – 1 rok 

           12 – 1 rok 

           13 – 1 rok 

           15 – 3 rok 

 

Brestová 6: 

byt.č.:   8 – 3 roky 

           13 – 3 roky 

           15 – 1 rok 

           23 – 1 rok 

           11 – 1 rok 

 

Brestová 7: 

byt.č.: 42 – 3 roky 

           36 – 1 rok 

           31 – 3 roky 

           25 – 3 roky 

           48 – 3 roky 

           34 – 1 rok            

           41 – 1 rok      

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

8. Stavebná činnosť. 

Starosta obce oboznámil prítomných so stavebnou činnosťou v obci: 

 

- rekonštrukcia chodníka - cintorín VB bola zrealizovaná, 

- dažďová kanalizácia - ul. Družstevná bola zrealizovaná, 

- rekonštrukcia chodníka - ul. J. Nižnanského, pri ul. Gáborovej bola zrealizovaná, 

- štadión – sanácia základov bola zrealizovaná, 

- školský park – dodatok zmluvy, stále čakáme na schválenie nami predloženého návrhu verejného 

obstarávania, 
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- technika pre zberný dvor – termín dodania techniky je 31.07.2020, keď bude funkčný zberný dvor 

bude sa meniť aj VZN o nakladaní s odpadom, 

- ul. Nivy – jarok od Hábových sa prehĺbil  (jeden z občanov si svojvoľne zahrnul jarok, čo je vlastne 

verejnoprospešná stavba ležiaca na pozemku obce, 

- ul. Lovčická – chodník, začne sa realizácia stavebných prác, predpokladaný termín skončenia je 

september/2020. 

 

 UZNESENIE č. 020/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie   

stavebnú činnosť v obci Brestovany 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

9. Rôzne: 

- voľba prísediaceho OS TT 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení prihlášky na obec do voľby prísediaceho 

k Okresnému súdu Trnava na miesto prísediaceho od: Mgr. Miroslav Ľuba, nar. 30.6.1986, trvale 

bytom Leopoldov, Hviezdoslavova 787/52 Po prečítaní listu od p. Ľubu a prerokovaní sa poslanci 

uzniesli na nasledovnom: 

 

UZNESENIE č. 021/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje   

navrhnúť kandidáta p. Miroslava Ľubu za prísediaceho pre Okresný súd Trnava podľa zákona 

o sudcoch a prísediacich. 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. 

Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

- žiadosť o odpustenie platieb za nájom p. Barniaková, p. Husár 

Dňa 14.4.2020 bola na obec doručená žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové priestory od p. 

Husára, ktorý čestne vyhlásil, že prevádzku mal zatvorenú od 13.3.2020 do 1.5.2020. Žiadosť od p. 

Barniakovej bola doručená dňa 4.5.2020, ktorá mala prevádzku zatvorenú od 13.3.2020 do 8.5.2020  

 

 UZNESENIE č. 022/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje 

odpustenie nájmu za nebytové priestory pre p. Husára a p. Barniakovú za časové obdobie, kedy museli 

mať prevádzku zatvorenú. 

 

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, p. Benedik, p. Barniak, p. 

Hudecová ), 0 proti,  0 sa  zdržal hlasovania  

 

10. Diskusia  

V diskusii p. Hudecová, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu informovala prítomných, 

že dňa 13.5.2020 zasadala komisia, ktorá sa zhodla, že starosta obce Brestovany v stanovenom termíne 

splnil svoju povinnosť a predložil oznámenie o majetkových pomeroch. 
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Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda poďakoval za účasť všetkým poslancom a prítomným  hosťom a 

ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch o 19,15 hod. 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Marek Šiška       ............................ 

 

                            Tomáš Barniak   ............................ 

 

 

 

 

 

     Zapísala:     Adriana Vašková 

     Brestovany,15.06.2020 


