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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 30. novembra 2020 

 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Mária Turanská 

      Emília Hudecová 

        

Zapisovateľka:  Adriana Vašková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie návrhu VZN 2/2020. 

4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021. 

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022,2023.  

6. Prerokovanie členstva obce Brestovany v UMR Trnava (udržateľného mestského rozvoja 

Trnava). 

7. Diskusia. 

8.   Záver. 

. 

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

overovateľov zápisnice určil Máriu Turanskú a Emíliu Hudecovú a oboznámil prítomných 

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

 

UZNESENIE č. 043/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

program obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020..  

Návrh VZN č. 2/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 12.11.2020. VZN sa mení v časti 

znenia „Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku“ nasledovne: 

1)  výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v MŠ je 1825 € 

2)  výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v ŠKD je 543 € 

3)  výška finančných prostriedkov na stravníka/rok v ŠJ je 330 € 

Pani Hudecová síce návrh VZN nepripomienkovala, ale oznámila, že nebude zaň hlasovať. 

 

UZNESENIE č. 044/2020-OZ  

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

Návrh VZN č. 2/2020 , ktoré sa mení v tomto znení: 
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1)  výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v MŠ je 1825 € 

2)  výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v ŠKD je 543 € 

3)  výška finančných prostriedkov na stravníka/rok v ŠJ je 330 € 

 

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

Barniak), 

1 proti (p. Hudecová), 0 zdržal sa hlasovania 

 

4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na 2021 

  

4.1. Brestovanské FajnCentrum 

Žiadajú dotáciu vo výške 10 000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 2 000 EUR.  

 

UZNESENIE č. 045/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 EUR Brestovanskému FajnCentru, o. z. . 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.2. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Brestovany  
Žiadajú dotáciu vo výške 3 000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 1 500 EUR.  

 

UZNESENIE č. 046/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Brestovany. 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.3. Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany 
Žiadajú dotáciu vo výške 6 500 EUR, návrh na dotáciu vo výške 2 000 EUR. 

 

UZNESENIE č. 047/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 EUR Dobrovoľnému hasičskému zboru Brestovany 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.4. Telovýchovná Jednota Družstevník Brestovany 

Žiadajú dotáciu vo výške 21 800 EUR, návrh na dotáciu vo výške 9 000 EUR. 

 

UZNESENIE č. 048/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  
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schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 9 000 EUR Telovýchovnej Jednote Družstevník Brestovany. 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.5. Združenie zdravotne postihnutých Bučany 
Žiadajú dotáciu vo výške 1 000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 200 EUR 

 

UZNESENIE č. 049/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške200 EUR Združeniu zdravotne postihnutých Bučany 

 

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

Barniak), 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania (p. Turanská) 

 

4.6. Poľovnícka organizácia Bažant Brestovany 
Žiadajú dotáciu vo výške 2 500 EUR, návrh na dotáciu vo výške 1 500 EUR. 

 

UZNESENIE č. 050/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR Poľovníckej organizácii Bažant Brestovany 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

4.7. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 

Žiadajú dotáciu vo výške 200 EUR, návrh na dotáciu vo výške 200 EUR. 

 

UZNESENIE č. 051/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
poskytnutie dotácie vo výške 200 EUR Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov. 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.8. Občianske združenie DARTS CLUB – KLUB 58 Vlčkovce 

Predseda občianskeho združenia DARTS CLUB – KLUB 58 Vlčkovce požiadal obec o poskytnutie 

finančného príspevku pre fungovanie a modernizáciu klubu. 

 

UZNESENIE č. 052/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

neschvaľuje  
poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu DARTS CLUB – KLUB 58 Vlčkovce 
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Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 -2023. 

  

Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Brestovany na rok 2021 s výhľadom na 

roky 2022-2023. Toto stanovisko bude zverejnené na stránke obce. 

Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zverejnený na stránke obce a bol zaslaný poslancom obecného 

zastupiteľstva v zákonnej lehote, v ktorej mali možnosť uvedený návrh pripomienkovať. 

Stanovisko hlavného kontrolóra a rozpočet obce budú zverejnené na stránke obce. 

 

UZNESENIE č. 053/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie   
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

 

Hlasovanie : 9 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Kisová, p. Šiška, p. Stríž, 

p. Benedik, p. Barniak), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

UZNESENIE č. 054/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje   
a) bežný rozpočet 

- bežné príjmy 

- bežné výdavky 

b) kapitálový rozpočet 

- kapitálové príjmy 

- kapitálové výdavky 

c) finančné operácie 

- príjmové finančné operácie 

- výdavkové finančné operácie 

a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.  

 

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

Barniak), 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania (p. Hudecová) 

 

6. Prerokovanie členstva obce Brestovany v UMR(udržateľného mestského rozvoja Trnava). 

V rámci pripravovanej Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja Trnava 

programovacom období 2021 – 2027 dostala aj obec Brestovany možnosť zapojiť sa do tejto stratégie. 

Jedná sa hlavne o možnosť čerpať finančné zdroje na rozvoj územia definovaného v tejto stratégii 

a v memorande o spolupráci na Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja 

Trnava. Územie udržateľného mestského rozvoja Trnava by malo tvoriť územie mesta Trnavy 

a navzájom katastrálne susediacich obcí , Bohdanovce nad Parnou, Brestovany, Bučany, Dolné 

Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, 

Šelpice, Špačince a Zeleneč.  

Touto spoluprácou budú zúčastnené strany dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenie 

udržateľného rozumného (smart) rozvoja územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených 

záujmov sociálno-ekonomických partnerov v území UMR.  

Členstvo je bezplatné, každá zo zúčastnených strán si platí samostatne spoluúčasť za projekty a takisto 

aj vypracovanie žiadosti. Na nasledujúcom zastupiteľstve bude prerokovaný návrh uznesenia na 
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podpísanie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja obcou Brestovany.  

Starosta obce odošle do 14.12.2020 poslancom podklady – prezentáciu a memorandum.  

 

7. Diskusia  

V diskusii p. Ohrablo dal návrh, aby sa zber železa uskutočnil štvrťročne a poslanci tento návrh 

podporili. 

Diskusii p. Vidovičová navrhla obnovu vianočnej výzdoby, konkrétne osvetlenie vianočného 

stromčeka. Starosta obce poďakoval prítomným a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

v Brestovanoch o 19,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Mária Turanská      ............................ 

 

                            Emília Hudecová   ............................ 

 

 

 

 

 

     Zapísala:     Adriana Vašková 

     Brestovany,08.12.2020 


