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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 27.8.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Marek Šiška 

          Pavol Stríž 

 

Prítomní poslanci: p. Ohrablo, p. Turanská, p. Barniak, p. Šiška, p. Stríž  

      

Zapisovateľka:  Adriana Vašková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu. 

4. Úprava rozpočtu č. 3/2021. 

5. Pridelenie sociálneho bytu Brestová 747/7, byt č. 37 a 38.   

6. Prerokovanie spoluúčasti – prístavba materskej školy. 

7. Stavebná činnosť. 

8. Diskusia. 

9.  Záver. 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a ostatných hostí. Za overovateľov 

zápisnice určil  p. Mareka Šišku a p. Pavla Stríža a oboznámil prítomných 

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

 

 

UZNESENIE č. 032/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

program obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu.  

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s konkrétnymi položkami, ktoré budú 

zapojené a čerpané z rezervného fondu a to nasledovne: 

+ 800 € rameno mulčovača, 

+ 302,37 € plot na ihrisku, 

+ 5000 € hala na stroje pre zberný dvor 
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UZNESENIE č. 033/2021-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu vo výške 6102,37 € 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4. Úprava rozpočtu č. 3/2021. 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s úpravou rozpočtu č. 

3/2021. Úprava rozpočtu je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Poslanci túto úpravu 

prediskutovali a po zodpovedaní všetkých otázok sa pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

UZNESENIE č. 034/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

úpravu rozpočtu č. 3/2021 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Pridelenie sociálneho bytu na ul. Brestovej č. 7, byt č. 37, byt č. 38: 

Po prerokovaní a preskúmaní poslancami obecného zastupiteľstva boli byty na 

Brestovej ulici č. 7 pridelené nasledovne: 

Byt č. 37 bol pridelený Michaele Psotovej. Byt č. 38 bol pridelený Dominike 

Rábekovej. 

 

UZNESENIE č. 035/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

pridelenie bytu č. 37, Brestová 7 pani Michaele Psotovej. 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

UZNESENIE č. 036/2021-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

pridelenie bytu č. 38, Brestová 7 pani Dominike Rábekovej. 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

6. Prerokovanie spoluúčasti – prístavba materskej školy. 

Ohľadom nedostatočnej kapacity v materskej škole plánuje obec prístavbu MŠ, t. z. 

jednu kompletnú triedu. Finančné prostriedky sa budeme snažiť získať z dotácie, ako 

pri dotáciách býva zvykom, požaduje sa - 5 %  spoluúčasť na financovaní. Keďže sa 
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bude aktualizovať rozpočet, vzhľadom na rast cien stavebného materiálu prijmeme len 

všeobecné uznesenie, kde nebude vyčíslená presná výška spoluúčasti. 

 

UZNESENIE č. 037/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí   

so spoluúčasťou vo výške 5 % z predpokladanej dotácie na prístavbu materskej školy. 

Hlasovanie : 5 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Šiška, p. Barniak, p. Stríž), 

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

7. Stavebná činnosť. 

- materská škola – je už stavebné povolenie, 

- prístavba jedálne v materskej škole – beží stavebné konanie, 

- futbalové ihrisko – prebieha zateplenie štadióna, zároveň v pondelok (30.8.2021) 

prídu montovať najskôr detské ihrisko, v druhej fáze budú namontované stroje na 

cvičenie pre širokú verejnosť, tak isto bol vystavaný nový plot na futbalovom ihrisku, 

- beží verejné obstarávanie na opravu časti chodníka pri škole (pod školu ul. J. 

Nižnanského po rodinný dom so súpisným číslom 4) a opravu povrchu na ulici 

Mlynskej, 

- ma všetkých cintorínoch boli zrekonštruované sociálne zariadenia, ktoré budú 

otvorené počas pohrebov. 

 

V rámci diskusie pani Turanská navrhla, aby sa cintoríny kosili pružnejšie a aby bolo 

zverejnené a označené, že na cintorínoch sú zrekonštruované sociálne zariadenia. 

Do diskusie sa prihlásila p. Záhradníková s požiadavkou dať koše na ulicu Brestovú, 

starosta obce jej prisľúbil, že na bytové domy na ulici Brestovej sa dajú koše pre 

psíčkarov. 

     Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda poďakoval za účasť všetkým poslancom 

a prítomným  hosťom a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch 

o 18,45 hod. 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

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

 

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

 

     Zapísala:     Adriana Vašková 

     Brestovany, 03.09.2021 


