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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 
Prítomní:           podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci a kontrolórka obce: Ing. Janka Hasilová, Mgr. Klaudia Kisová, Bc. Emília 

Hudecová, Jozef Benedik 

 

Overovatelia:    Jozef Ohrablo 

      Pavol Stríž 

        

Zapisovateľka:  Natália Beňačková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Úprava rozpočtu 3/2020. 

4. Prerokovanie memoranda o spolupráci udržateľného mestského rozvoja Trnava 

5. Prerokovanie spôsobu vývozu komunálneho odpadu 

6. Prerokovanie zámeru prenájmu nehnuteľnosti súpis. č. 147 vedenú na liste vlastníctva č. 400 

k.ú. Veľké Brestovany (umiestnenie smerovej antény na internet) 

7. Rôzne: 

-žiadosť p. Tarabu 

8. Diskusia. 

9.  Záver. 

 

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

zápisnice určil Jozefa Ohrablu a Pavla Stríža. Starosta obce oboznámil prítomných s programom 

zasadnutia a dal hlasovať za takto zostavený program.  

 

UZNESENIE č. 055/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
program obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie : 6 za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Turanská, p. Barniak, p. Vidličková,  p. Šiška), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Úprava rozpočtu 3/2020  

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s úpravou rozpočtu č. 3. Úprava rozpočtu 

je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Poslanci túto úpravu prediskutovali a po zodpovedaní všetkých 

otázok sa pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

UZNESENIE č. 056/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje 
úpravu rozpočtu č. 3/2020. 

 

Hlasovanie : 6 za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Turanská, p. Barniak, p. Vidličková,  p. Šiška), 
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0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

4. Prerokovanie memoranda o spolupráci 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.  

 

UZNESENIE č. 057/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie  
memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja Trnava.  

 

Hlasovanie : 6 za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Turanská, p. Barniak, p. Vidličková,  p. Šiška), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Prerokovanie spôsobu vývozu komunálneho odpadu 

Starosta poslancom predstavil možnosti váženia komunálneho odpadu. Prvým by bolo pomerové 

váženie (pozrie sa, či je nádoba poloprázdna, do trištvrte alebo plná), drúhý spôsob je presné váženie 

– budeme presne vedieť kto koľko komunálneho odpadu tvorí. Do budúcna by sme vedeli občanov 

aj motivovať – tí ktorí triedia a tvoria menšie množstvo odpadu a naopak. 

P. Barniak sa vyjadril, že by bolo lepšie presné váženie ako navrhol aj p. starosta, taktiež p. Stríž 

vyjadril svoj súhlas, že presné vážnie by bolo spravodlivejšie. 

Starosta taktiež navrhuje presné váženie – plastová nálepka alebo puk, ktorá/ktorý by sa aplikoval/a 

na smetnú nádobu. Rozdiel je v cene, plastový puk je drahší, oproti nálepke ale by mal dlhšie 

vydržať. Po krátkej diskusii požiadali poslanci o zaobstaranie vzoriek – plastový puk a nálepku pre 

porovnanie. Z uvedeného dôvodu starosta o tomto bode nedal hlasovať. Bod sa presúva do 

nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

6. Prerokovanie zámeru prenájmu nehnuteľnosti súpis. č. 147 vedenú na liste vlastníctva č. 400 k.ú. 

Veľké Brestovany (umiestnenie smerovej antény na internet) 

Umiestnenie smerovej antény na internet na Dome smútku vo Veľkých Brestovanoch, žiada 

spoločnosť Netcon, ktorá nám spravuje aj káblovú TV spolu s internetom. Zákon o majetku obce 

a naše zásady o hospodárení s majetkom určujú akým spôsobom obec prenajíma majetok. Starosta 

navrhuje v tomto konkrétnom prípade aby v prípade tohto nájmu bol uplatnený dôvod hodný 

osobitného zreteľa.  

 

UZNESENIE č. 058/2020-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  
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schvaľuje 
 

aby sa v prípade nájmu nehnuteľnosti súpis. č. 147 vedenej na liste vlastníctva č. 400 k.ú. Veľké 

Brestovany uplatnil dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9 pís. c (zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci). 

 

Hlasovanie : 6 za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Turanská, p. Barniak, p. Vidličková,  p. Šiška), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

7. Rôzne – žiadosť p. Tarabu 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Tarabu, ktorá je prílohou č. 2 tejto zápisnice. Tak ako 

v predchádzajúcom prípade, ktorý sa riešil na predchádzajúcom zastupiteľstve a bol schválený, je 

potrebné aby bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie, ktorým však 

bude predchádzať zmena územného plánu. Ďalej je potrebné doriešiť už existujúce stavby na danom 

pozemku a spôsob prístupu k obecným pozemkom. Starosta teda len zopakoval, že je potrebné 

predložiť jasný zámer a k tomu príslušnú projektovú dokumentáciu a doriešiť vyššie uvedené veci, 

potom by nemal byť problém so schválením zmeny územného plánu. Po doplnení týchto podkladov 

sa obecné zastupiteľstvo vráti k tomuto bodu.  

 

 

 

 Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 19:05 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

     Zapísala:  Natália Beňačková 

     Brestovany, 22.12.2020 

 


