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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 26.112021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Jozef Ohrablo 

        Tomáš Barniak 

 

Prítomní poslanci: p. Ohrablo, p. Turanská, p. Vidličková, p. Barniak, p. Benedik, p. Stríž, p. 

Kisová, p. Šiška 

        

Zapisovateľka:  Adriana Vašková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie návrhu VZN 3/2021. 

4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce. 

5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024.  

6. Stavebná činnosť. 

7. Rôzne – žiadosť Jozefa Trubača. 

8. Diskusia. 

9.  Záver. 

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a ostatných hostí. Za overovateľov zápisnice 

určil  p. Jozefa Ohrablu a p. Tomáša Barniaka,  oboznámil prítomných s programom 

zasadnutia a následne dal hlasovať za takto zostavený program.  

 

UZNESENIE č. 041/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

program obecného zastupiteľstva 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2021..  

Predmetom úpravy je zmena doterajšieho znenia VZN č. 3/2015, ktoré bolo zmenené 

a doplnené VZN č. 2/2020 a č. 2/2019. 

Poslanci OZ po prerokovaní schválili návrh VZN č. 3/2021 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany nasledovne: 

1.) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v MŠ je 1825 EUR 

2.) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v ŠKD je 543 EUR 

3.) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v ŠJ je 1825 EUR 
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UZNESENIE č. 042/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

návrh VZN č. 3/2021. 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022. 

4.1. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. 

Požadujú dotáciu vo výške 200UR, návrh na dotáciu vo výške 200 EUR. 

 

UZNESENIE č. 043/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

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

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.2.  Brestovanské FajnCentrum, o.z.  

Požadujú dotáciu vo výške 5000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 2500 EUR. 

  

UZNESENIE č. 044/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie vo výške 2500 EUR Brestovanskému FajnCentru, o. z.  

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.3. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Brestovany 

Požadujú dotáciu vo výške 2550 EUR, návrh na dotáciu vo výške 1500 EUR. 

 

UZNESENIE č. 045/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie vo výške 1500 EUR Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na 

Slovensku Brestovany. 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.4. Poľovnícka organizácia Bažant Brestovany. 

Požadujú dotáciu vo výške 3000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 1500 EUR. 

UZNESENIE č. 046/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie vo výške 1500 EUR Poľovníckej organizácii Bažant Brestovany. 
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Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Vidličková, p. Barniak, p. Benedik, p. Stríž, p. 

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.5. Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany. 

Požadujú dotáciu vo výške 6000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 4450 EUR. 

 

UZNESENIE č. 047/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí   

poskytnutie dotácie vo výške 4450 EUR Dobrovoľnému hasičskému zboru Brestovany. 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4.6. Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany. 

Požadujú dotáciu vo výške 19300 EUR, návrh na dotáciu vo výške 9000 EUR. 

 

UZNESENIE č. 048/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí   

poskytnutie dotácie vo výške 9000 EUR Telovýchovnej jednote Družstevník Brestovany. 

Hlasovanie : 7 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Vidličková, p. Barniak, p. Benedik, p. Stríž, p. 

Kisová), 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania (p. Šiška). 

 

4.7. Združenie zdravotne postihnutých Bučany. 

Požadujú dotáciu vo výške 1000 EUR, návrh na dotáciu vo výške 400 EUR. 

 

UZNESENIE č. 049/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí   

poskytnutie dotácie vo výške 400 EUR Združeniu zdravotne postihnutých Bučany. 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024. 

Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Brestovany na rok 2022 s 

výhľadom na roky 2023-2024. Toto stanovisko bude zverejnené na stránke obce. Návrh 

rozpočtu na rok 2022 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. 050/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie   

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

2024. 
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Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Turanská, p. Vidličková, p. Barniak, p. Benedik, p. Stríž, p. 

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

UZNESENIE č. 051/2021-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. Barniak, p. Benedik, p. Stríž, p. 

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

6. Stavebná činnosť. 

- materská škola – bola odovzdaná žiadosť o dotáciu, 

- park MŠ – pripravuje sa VO, 

- triedy ZŠ s MŠ – prebehla kolaudácia a ešte sa budú zariaďovať triedy, 

- časť miestnej komunikácie na ul. Mlynskej – bude zrealizovaná podľa počasia v najbližšom 

čase, 

- ul. J. Nižnanského – priechod na ulicu Mlynskú je v územnom konaní, takisto v prípade 

parkoviska na ulici Mlynskej prebieha územné konanie,   

- odvodnenie na ul. J. Nižnanského pri kostole – je takisto v územnom konaní, 

- chodník Vodárenská – prebieha stavebné konanie,  

-  realizácia rekonštrukcie cesty III triedy sa posúva na budúci rok, 

- stále je v riešení umiestnenie autobusovej zastávky a priechodu pre chodcov pri hostinci 

u Jozefa.  

 

 

UZNESENIE č. 052/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

berie na vedomie   

stavebnú činnosť 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

7. Rôzne. 

- žiadosť p. Trubača 

 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Trubača a manželky, ktorí žiadajú odkúpenie časti obecného 

pozemku, ktorý leží za múrom pri materskej škole. Už pri výstavbe rodinného domu im 
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vtedajší starosta sľúbil, že táto časť pozemku im bude odpredaná. S jeho súhlasom tam 

postavili záhradný domček, klietku na drevo a vysadili dreviny. Tento problém sa znova 

prejavil pri stavebnom konaní prístavby materskej školy. Starosta obce navrhol, že po 

vypracovaní geometrického plánu im bude táto časť odpredaná, pričom pri odpredaji sa uplatní 

osobitný zreteľ. 

 

UZNESENIE č. 053/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí 

s odpredajom časti pozemku, ktorý vznikne oddelením z parcely č. 74/1, k. ú. Malé 

Brestovany, reg. „C“ na základe geometrického plánu a to manželom Trubačovým, ktorý tento 

geometrický plán dajú vypracovať s tým, že pri predaji časti pozemku sa uplatní osobitný 

zreteľ. 

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

Kisová, p. Šiška), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

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

hosťom a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch o 19,00 hod. 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                           Tomáš Barniak     ............................ 

 

 

 

     Zapísala:     Adriana Vašková 

     Brestovany, 03.12.2021 


