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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 05. novembra 2021 

 
Prítomní:           podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci a kontrolórka obce: Ing. Janka Hasilová, Jozef Benedik, Bc. Emília 

Hudecová, Tomáš Barniak 

 

 

Overovatelia:   Ing. Beáta Vidličková 

      Mgr. Klaudia Kisová 

 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie schválenia spoluúčasti k žiadosti o dotáciu na vybudovanie triedy MŠ 

4. Úprava rozpočtu č. 4/2021 

     5. Diskusia 

     6. Záver 

 

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

zápisnice sú p. Beáta Vidličková a p. Klaudia Kisová, zapisovateľka p. Natália Beňačková. Starosta 

obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Starosta obce dal hlasovať za takto zostavený 

program.  

 

UZNESENIE č. 038/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  
program obecného zastupiteľstva. 

 

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

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Prerokovanie schválenia spoluúčasti k žiadosti o dotáciu na vybudovanie triedy MŠ  

Vzhľadom k nedostatočnej kapacite v materskej škôlke starosta obce oboznámil poslancov, že je 

možnosť získať dotáciu na výstavbu jednej novej triedy pre 24 žiakov a je potrebné prijať uznesenie 

v tomto zmysle. Následne p. starosta prečítal návrh uznesenia. 

 

UZNESENIE č. 039/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje 
1. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie 

projektu „Nové príležitosti pre Materskú školu v Brestovanoch“ realizovaného v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančných príspevkoch na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl – kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú 

v s súlade s platným Územným plánom obce Brestovany a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovany, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 



 2 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 20 739,08 €, 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce 

Brestovany. 

 

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

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 
4. Úprava rozpočtu č. 4/2021 

P. starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s úpravou rozpočtu č. 4/2021. Táto úprava 

bola schválená starostom obce dňa 29.09.2021. Úprava rozpočtu je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

Poslanci túto úpravu prediskutovali. 

 

UZNESENIE č. 040/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie  
úpravu rozpočtu č. 4/2021. 

 

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

0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

 

 Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 18:45 h. 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Beáta Vidličková                    ............................ 

 

                            Klaudia Kisová                      ............................. 

 

 

 

 

 

     Zapísala:  Natália Beňačková 

     Brestovany, 10.11.2021 


