
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 12. novembra 2020 formou videokonferencie 

 
Prítomní:           podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci a kontrolórka obce: Ing. Janka Hasilová, Mária Turanská 

 

Overovatelia:     Jozef Ohrablo 

       Pavol Stríž 

        

Zapisovateľka:  Trnková Ľubica 

Program:    

1.   Otvorenie zasadnutia. 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.   Prerokovanie pridelenia soc. bytu a prerokovanie vzájomnej výmeny soc. bytov. 

4.   Stavebná činnosť. 

5.   Rôzne: 

      - žiadosť o osadenie dopravnej značky na ulici Hájskej 

      -  žiadosť o zriadenie zákazu vjazdu na ulicu Poľnú 

6.   Diskusia. 

7.   Záver. 

 

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných poslancov. Za overovateľov zápisnice 

určil p. Jozefa Ohrabla a p. Pavla Stríža. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so 

zmenou programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:  

bod 3. Prerokovanie pridelenia soc. bytu. 

bod 5. Rôzne: 

- žiadosť o osadenie dopravnej značky na ulici Hájskej 

- žiadosť o zriadenie zákazu vjazdu na ulicu Poľnú 

- žiadosť p. Vaška o zmenu Územného plánu obce 

 

Starosta obce dal hlasovať za takto zmenený program. 

 

UZNESENIE č. 037/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Schvaľuje 
zmenený program obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie : 7 za (p. Ohrablo, p. Kisová, p. Stríž, p.Šiška, p. Barniak, p. Benedik, p. Ing. 

Vidličková), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Prerokovanie pridelenia soc. bytu. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so všetkými doposiaľ podanými 

žiadosťami o pridelenie soc. bytu a po zvážení navrhol  pridelenie bytu č. 34, ulica Brestová 

747/7 pani Paulíne Racekovej. Po diskusii  poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali 

o pridelení bytu pani Racekovej. 

 

 



UZNESENIE č. 038/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Schvaľuje 
pridelenie soc. bytu č. 34 na ulici Brestovej 747/7 pani Paulíne Racekovej 

Hlasovanie : 7 za (p. Ohrablo, p. Kisová, p. Stríž, p.Šiška, p. Barniak, p. Benedik, p. Ing. 

Vidličková), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

4.Stavebná činnosť  

 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o ukončenej a prebiehajúcej stavebnej 

a investičnej činnosti: 

- ukončenie stavebných prác na chodníku v časti obce Horné Lovčice a následné zriadenie 

vecného bremena na 5 parcelách spolu s kolaudáciou 

-  prebieha rekonštrukcia polytechnickej učebne a knižnice v priestoroch  ZŠ v Brestovanoch 

a nakoľko sú priestory polytechnickej učebne navlhnuté, rekonštrukcia sa predĺži. 

- na budove v areáli futbalového štadióna v Brestovanoch prebehla  sanácia základov, výmena 

okien a dverí a plánuje sa  dokončenie fasády na časti budovy. 

- prístavba novej triedy v MŠ, nutnosť vypracovať projekt a požiadať o stavebné povolenie. 

Počas diskusie sa  do rokovania pripojila aj poslankyňa OZ pani Emília Hudecová. 

 

UZNESENIE č. 039/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Berie na vedomie 
správu o stavebnej a investičnej činnosti obce Brestovany: 

 

 

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

p. Ing. Vidličková), 

 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Rôzne 

 

Starosta obce pretlmočil poslancom OZ žiadosť pána Huljaka a ďalších obyvateľov ulice 

Hájskej o osadenie dopravnej značky „slepá ulica“. Po konzultácii s projektantom sa nemusí 

meniť tvar križovatky a aj po osadení značky „slepá ulica“ na ulicu Hájsku, môže táto zostať 

hlavnou cestou. 

 

 

UZNESENIE č. 040/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Schvaľuje 
osadenie dopravnej značky „slepá ulica“ na ulicu Hájska  

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

p. Ing. Vidličková), 
0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 



Ďalšia žiadosť bola zaslaná pánom Bangom  na zriadenie zákazu vjazdu motorových vozidiel 

nad 3,5 tony na ulicu Poľnú. Poslanci obecné zastupiteľstva v diskusii vyjadrili nesúhlas 

s umiestnením predmetnej značky.  

 

 

UZNESENIE č. 041/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Neschvaľuje 

umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu nad 3,5 tony na ulicu Poľnú. 

 

 

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

p. Ing. Vidličková), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Poslednou žiadosťou v tomto bode bola žiadosť pána Vaška o zmenu Územného plánu obce 

Brestovany. Dôvodom žiadosti o zmenu ÚP je plánovaná výstavba rodinného domu na ulici 

Družstevnej, parc. č. 960, kat. územie Veľké Brestovany, reg. „E“, o výmere2086 m². Zmena 

spočíva v preklasifikovaní parcely z extravilánu do intravilánu obce v zmysle projektovej 

dokumentácie rodinného domu. Pán Vaško predložil osadenie a náčrt plánovanej stavby. Pán 

Vaško sa zaviazal, že ponechá prístupové cesty pre poľnohospodárske stroje. Všetky náklady 

spojené so zmenou Územného plánu bude znášať pán Vaško. 

 

 

 

UZNESENIE č. 042/2020-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

Schvaľuje 
žiadosť p. Vaška o vykonanie zmeny v Územnom pláne obce Brestovany týkajúcej sa pozemku 

v kat. území Veľké Brestovany, parc. č. 960, reg. „E“, evidovaný ako orná pôda vo výmere 

o 2086 m² preklasifikovaním z extravilánu do intravilánu obce v zmysle projektovej 

dokumentácie rodinného domu so zachovaním prístupových ciest pre poľnohospodárov.   

 

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

p. Ing. Vidličková), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

6. Diskusia 

 

V rámci diskusie pripomenul poslanec p. Barniak potrebu umiestniť dopravné zrkadlo na ulicu 

Záhradnú. V tejto myšlienke ho podporil aj poslanec p. Ohrablo a zároveň doplnil, že by sa na 

spomínanú ulicu mala umiestniť značka „slepá ulica“.    

 

 

 

 

 

 



9. Záver 

 

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda poďakoval za účasť všetkým poslancom a ukončil rokovanie 

Obecného zastupiteľstva obce Brestovany. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Ing. Ondrej Kuhajda 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Jozef Ohrablo       ............................ 

 

                       Pavol Stríž             ............................. 

 

 

     Zapísala:       Ľubica Trnková 

     Brestovany, 16.11.2020 
 


