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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 13.12.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Ing. Beáta Vidličková 

        Bc. Emília Hudecová 

 

Prítomní poslanci: p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Stríž, p. Kisová, p. Šiška 

        

Zapisovateľka:  Adriana Vašková 

 

Program:    
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2021. 

4. Úprava rozpočtu 5/2021. 

5. Prerokovanie nájmu nebytových priestorov. 

6. Prerokovanie vrátenia vkladov v zmysle uznesenia č. 059/2019-OZ a 007/2021-OZ. 

7. Rôzne: 

- prerokovanie doplnenej žiadosti manželov Svobodových, 

- žiadosť spoločnosti Papillastav, s.r.o. – schválenie urbanisticko-architektonickej 

štúdie,  

- termíny zastupiteľstiev v roku 2022. 

8. Diskusia. 

9.  Záver. 

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

overovateľov zápisnice určil  Ing. Beátu Vidličkovú a Bc. Emíliu Hudecovú. Oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol riadne zverejnený a oznámil zmenu 

v programe: vypustil sa bod č. 7 -   žiadosť spoločnosti Papillastav, s.r.o. – schválenie 

urbanisticko-architektonickej štúdie s tým, že tento bod programu sa presunie do ďalšieho 

zastupiteľstva v roku 2022.. Následne dal hlasovať za takto pozmenený program 

zastupiteľstva.  

 

UZNESENIE č. 054/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

takto pozmenený program obecného zastupiteľstva 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

3. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2021.  

Návrh VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bol riadne zverejnený na úradnej tabuli od 24.11.2021 do 8.12.2021. 



 2 

Lehota na pripomienky bola do 3.12.2021, žiadne neboli. 

Po prerátaní nákladov na vývoz odpadu bola obec stále stratová, preto je nutné navýšiť sumu 

o 4 € na osobu. Po prerokovaní sa poslanci zhodli na sume 34 € na osobu na kalendárny rok. 

 

UZNESENIE č. 055/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

návrh VZN č. 4/2021. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

4. Úprava rozpočtu č. 5/2021. 

Starosta obce prečítal poslancom presuny a navýšenie v rozpočte. Táto úprava bude prílohou 

č. 1 tejto zápisnice. 

 

UZNESENIE č. 056/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

úpravu rozpočtu č. 5/2021. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

5. Prerokovanie nájmu nebytových priestorov. 

Na obecný úrad boli doručené žiadosti na predĺženie nájmu nebytových priestorov na ďalšie 

obdobie. Poslanci sa po prerokovaní zhodli na predĺžení nájmu nebytových priestorov na 5 

rokov. 

  

UZNESENIE č. 057/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov so spoločnosťou VIAR 

med, s.r.o.. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 058/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov so spoločnosťou 

Chladis, spol. s r.o.. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 059/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  
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s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov s pani Jasmínou 

Krajčovičovou – Pedikúra Jaja. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 060/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov s pani Janou 

Bednárovou. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 061/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov s pani Dašou 

Barniakovou – Masáže Dada. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 062/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov so spoločnosťou 

PPHC, s.r.o.. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

UZNESENIE č. 063/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory na dobu 5 rokov s pani Luciou 

Pukalovičovou – Luvia fashion. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

6. Prerokovanie vrátenia vkladov v zmysle uznesenia č. 059/2019-OZ a 007/2021-OZ. 

Na obecný úrad boli doručené 3 žiadosti o vrátenie vkladu: 

Brestová 6, byt č. 9, Barbora Čaplová – doručená dňa 13.8.2019, 

Brestová 6, byt č. 8, Peter a Monika Štrboví – doručená dňa 18.8.2020, 

Brestová 7, byt č. 30, Gabriela Rožičová – doručená dňa 4.5.2021. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa po prerokovaní zhodli, že žiadosti budú vyhodnocované 

podľa časovej postupnosti, teda vklad sa vráti nasledovne: 

1. Brestová 6, byt č. 9, Barbora Čaplová 
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2. Brestová 6, byt č. 8, Peter a Monika Štrboví  

 

UZNESENIE č. 064/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

súhlasí  

s vrátením vkladov v zmysle uznesení č. 059/2019-Oz a č. 007/2021-OZ pani Barbore 

Čaplovej a Petrovi a Monike Štrbovým. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

 

7. Rôzne. 

- prerokovanie doplnenej žiadosti manželov Svobodových. 

Po zameraní samotného miesta geodetom bolo zistené, že pôvodné koryto potôčika je posunuté 

smerom k železnici. Na samotnom zameraní je vidieť, že geodet zabral celú časť v šírke asi 1 

m, čiže obec by tým pádom už nemala žiadny pozemok pôvodného koryta. Preto starosta obce 

navrhol, aby sa miesto vyslala stavebná komisia, ktorá napíše svoje stanovisko a obecné 

zastupiteľstvo bude hľadať najvhodnejší spôsob vyriešenia žiadosti Svobodových.  

 

- termíny zasadnutí obecných zastupiteľstiev v roku 2022:  

14.01.2022 

25.03.2022 

20.05.2022 

22.07.2022 

23.09.2022 

18.11.2022 

 

UZNESENIE č. 065/2021-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

schvaľuje  

takto zostavené termíny zasadnutí obecných zastupiteľstiev v roku 2022. 

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

0 proti, 0 sa zdržal hlasovania 

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

hosťom a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch o 18:50 hod. 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

               starosta obce 

 

 

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

 

                           Bc. Emília Hudecová ............................ 

 

     Zapísala:     Adriana Vašková 

     Brestovany, 14.12.2021 


