Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch,
konaného dňa 2.11. 2018.

Prítomní :
Neprítomní :
Zapisovateľka :
Hostia :

podľa prezenčnej listiny.
Peter Vaško, Pavel Šulko, Ing. Janka Hasilová.
Ing. Dana Sawicka.
viď priložená prezenčná listina.

Program:
Schválenie programu Obecného zastupiteľstva.
Úprava rozpočtu 3/2018.
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019, použitie rezervného fondu a stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu rozpočtu.
5. Žiadosť spoločnosti MSM Martin, s.r.o., k určeniu ochranných pásiem ku skladom v areáli
muničných skladov.
6. Schválenie dodatku č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
7. Žiadosť o predbežný nezáväzný súhlas s realizáciou optickej pripojky - Slovak Telekom.
8. Žiadosť p. Auxtovej o predaj pozemku.
9. Žiadosť p. Grobarčíkovej o odpredaj pozemku.
10. Prejednanie nedoplatkov - denný Bar Miro
11. Ponuka novej webstránky od Weby group.
12. Žiadosti o sociálny byt.
13. Diskusia.
1.
2.
3.
4.

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a za
overovateľov zápisnice určil poslancov p. Máriu Turanskú a p. Jozefa Benedika. Za zapisovateľku
zamestnankyňu obecného úradu Ing. Danu Sawicku.
1. Schválenie programu.
Starosta obce oboznámil prítomných s program zasadnutia. Navrhol doplniť 2 body, a to
umiestnenie p. Miluši Kmeťovej v zariadení pre seniorov a udelenie Čestného občianstva a Ceny
obce. Poslanci s navrhovanou zmenou programu súhlasili.
Uznesenie č. 62/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva s navrhovanou zmenou.

Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p.Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
2. Úprava rozpočtu 3/2018.
Uznesenie č. 63/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
úpravu rozpočtu 3/2018.
Hlasovanie: 6 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová ),
1 proti ( p. Turanská ), 0 zdržal sa hlasovania.
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019.

 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov.
- žiadajú dotáciu 200 Eur, minulý rok dostali 150 Eur, starosta obce navrhol čiastku 200 Eur.
Uznesenie č. 64/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 200 Eur Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

 Brestovanské Fajncentrum.
- žiadajú poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 10 000 Eur. Minulý rok mali 2 500 Eur.
Starosta navrhol čiastku 2 000 Eur.
Uznesenie č. 65/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 Eur Brestovanskému Fajncentru.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

 Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany
- žiadajú o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 4 000 Eur. Minulý rok mali 2 500 Eur.
Starosta navrhol poskytnúť dotáciu 2 000 Eur.
Uznesenie č. 66/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 Eur Dobrovoľnému hasičskému zboru Brestovany.

Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Brestovanoch
- žiada o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 2 550 Eur. Minulý rok dostali 1 800 Eur.
Starosta obce navrhuje dotáciu vo výške 2 000 Eur. Pani Turanská sa spýtala, či sa v
priebehu roka neupravovala dotácia. Starosta obce uviedol, že sa Jednote dôchodcov
navýšila dotácia o sumu za cestovné náklady pre harmonikára.
Uznesenie č. 67/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 2 000 Eur Základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Brestovanoch.
Hlasovanie: 6 poslancov za ( p. Ohrablo, p.Benedik, p.Stríž, p.Trnka, p. Hudecová, p. Turanská),
0 proti, 1 zdržal sa hlasovania ( p. Šiška ).
 Poľovnícka organizácia Bažant Brestovany
- žiada o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 6 000 Eur. Minulý rok dostali 2 500 Eur.
Starosta navrhol 5 500 Eur, nakoľko poľovníci odovzdajú do vlastníctva obce malotraktor,
ktorého hodnota je 3 000 Eur.
Uznesenie č. 68/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 5 500 Eur Poľovníckej organizácii Bažant Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

 Združenie zdravotne postihnutých Bučany
- žiadajú 1 000 Eur, nakoľko budú mať 40te výročie založenia a takisto žiadajú i na dopravu
na rekondičný pobyt. V minulom roku dostali 200 Eur, starosta navrhuje čiastku 500 Eur.
Pán Stríž sa spýtal, koľko občanov je v združení z našej obce. Na jeho otázku starosta
odpovedal, že v združení je približne 12 obyvateľov našej obce.
Uznesenie č. 69/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 500 Eur Združeniu zdravotne postihnutých Bučany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

 Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany
- žiada o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 31 600 Eur. Minulý rok dostali dotáciu
vo výške 11 000 Eur. Dodatočne dostali 2 500 Eur na materiál na výstavbu plota. Prerobilo
sa kúrenie na plynové, hradia sa im energie. Starosta navrhuje poskytnúť dotáciu vo výške
10 000 Eur na chod, pričom je v rozpočte naplánovaná čiastka 13 000 Eur, ktorá sa použije
či už na statiku štadióna, alebo výmenu strechy a okien.
Uznesenie č. 70/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 10 000 Eur Telovýchovnej jednote Družstevník Brestovany.
Hlasovanie: 6 poslancov za (p. Ohrablo, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová, p. Turanská
), 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania ( p. Šiška ).
4. Návrh rozpočtu na rok 2019, použitie rezervného fondu a stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu.
Uznesenie č. 71/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p.Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Uznesenie č. 72/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
1. rozpočet obce na rok 2019 v členení:
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 - príloha č. 1 uznesenia
zastupiteľstva.
2. rozpočet rozpočtových organizácií:
Základná škola s materskou školou Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

Uznesenie č. 73/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
použitie rezervného fondu nasledovne:
15 000 Eur drvička na drobný stavebný odpad,
15 000 Eur rekonštrukcia starý obecný úrad ( strecha, okná ),
1 456,69 Eur spoluúčasť hasiči,
30 000 Eur cesty, chodníky,
17 567,84 Eur spoluúčasť zberný dvor,
3 000 Eur rekultivácia smetiska,
8 954,9 Eur spoluúčasť - na revitalizácii parku v škole,
7 500 Eur spoluúčasť na rekonštrukcii a vybavení dvoch tried v škole,
13 000 Eur rekonštrukcia futbalového štadióna,
20 000 Eur rekonštrukcia rozhlasu,
2 000 Eur drobné opravy na Kultúrnom dome,
3 000 Eur klimatizácia obecný úrad.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

5. Žiadosť spoločnosti MSM Martin, s.r.o., k určeniu ochranných pásiem ku skladom v
areáli muničných skladov.
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou od spoločnosti MSM Martin s. r. o., ktorá žiada o
súhlasné stanovisko k určeniu ochranného pásma ku skladom v areáli muničných skladov k. ú. Malé
Brestovany. Podľa novelizovaného banského zákona musí mať spoločnosť určené ochranné pásma,
kde sa nesmú stavať vysoké budovy a pod.
Pán Trnka sa spýtal, či sa budú podieľať i na opravách ciest, ktoré vybudovalo PD Zavar, keďže
tieto cesty používajú. Starosta obce mu odpovedal, že spoločnosti MSM odporučil a trvá na tom,
aby využívali účelovú komunikáciu od železničného mosta v Horných Lovčiciach.
Pani Grobarčíková sa spýtala, či sa ľudia nemohli vyjadriť k znovuumiestneniu munície v skladoch.
Starosta obce jej vysvetlil, že súkromná spoločnosť odpredala sklady spoločnosti, ktorej jednou z
dcérskych spoločností je aj MSM Martin. Táto spoločnosť dostala od štátu všetky povolenia na
uskladnenie munície, pričom k tomuto nepotrebovala žiadny súhlas obce ani občanov. Ako starosta
uviedol, novelizovaný banský zákon požaduje naviac stanovenie ochranných pásiem.
Uznesenie č. 74/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s určením ochranných pásiem ku skladom v areáli muničných skladov k. ú. Malé Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

6. Schválenie dodatku č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
Dňa 18.6.2018 doručila Obec Malženice obci Brestovany oznámenie o ukončení „Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018.
Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa 28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Trstín.
Dodatkom č.7 sa mení sídlo SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ
bude od 1.1.2019 starosta Obce Trstín. Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane
jeho prednostu, ktorí sú ku dňu 31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019
zamestnancami Obce Trstín ako preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona
č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa
vzájomne dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie
prechodu práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na preberajúceho
zamestnávateľa – Obec Trstín. Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán
súčasťou Spoločného obecného úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na
základe činnosti starostu Obce Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa
01.01.2019 rovnakým spôsobom evidovaný na Obec Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín
uzatvoria všetky potrebné dohody, ktoré sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku.
Uznesenie č. 75/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl. 14
bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ a štatutár
SOcÚ.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

7. Žiadosť o predbežný nezáväzný súhlas s realizáciou optickej pripojky - Slovak Telekom.
Spoločnosť Slovak Telekom a. s. žiada o predbežný nezáväzný súhlas s realizáciou optickej
prípojky. V obci Brestovany už má Slovak Telekom vybudovanú základňovú stanicu ( stožiar
) umiestnenú na pozemku č. 74/9, ktorý je vo vlastníctve obce. Z dôvodu vyšších nárokov na dátové
spojenie potrebujú prepojiť uvedenú základňovú stanicu ( stožiar ) s existujúcou optickou
infraštruktúrou, ktorej dátový uzol je umiestnený v technologickej miestnosti v budove Obecného
úradu.
Uznesenie č. 76/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
predbežný nezáväzný súhlas s realizáciou optickej prípojky - Slovak Telekom.
Hlasovanie: 6 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Benedik, p. Stríž, p. Šiška, p. Trnka, p. Hudecová ),
0 proti, 1 zdržal sa hlasovania ( p. Turanská ).

8. Žiadosť p. Auxtovej o predaj pozemku.
Pani Auxtová podala opätovnú žiadosť o predaj pozemku na parc. č. 94/5, kat. úz. Malé Brestovany.
Uznesením č. 12/2017 jej bola žiadosť neschválená, nakoľko sa pozemok nachádza i pri cintoríne a
obecné zastupiteľstvo sa dohodlo nepredávať obecné pozemky, na ktorých môže byť v budúcnosti
postavené parkovisko, chodník alebo iná verejnoprospešná stavba. Naďalej sa pridržiavame
uznesenia č. 12/2017.
Uznesenie č. 77/2018-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
trvá
na uznesení č. 12/2017 - neschválenie predaja časti obecného pozemku na parc.č. 94/5, kat. úz.
Malé Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
9. Žiadosť p. Grobarčíkovej o odpredaj pozemku.
Starosta oboznámil prítomných so záležitosťou p. Grobarčíkovej, kde na základe kúpnej zmluvy zo
dňa 27.9.1985 MNV Brestovany kúpilo parcelu od rodiny Vaškových, vyčlenenú a novovytvorenú
z parc. č. 67/6 o výmere 35m2 kat. úz. Malé Brestovany, ktorá sa mala pričleniť do novovytvorenej
parcely č. 67/12, na ktorej v súčasnosti stojí rodinný dom rodiny Grobarčíkových. V článku 4
predmetnej kúpnej zmluvy sa konštatovalo, že predmetná nehnuteľnosť sa kupuje pre účely
individuálnej bytovej výstavby, ako chýbajúca časť stavebného pozemku k parcele 67/12. V kúpnej
zmluve bola stanovená cena 140 Kčs za výmeru 35m2. Starosta navrhol, aby bola nehnuteľnosť par.
č. 67/21 o výmere 35m2 odpredávaná na základe osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov, pričom navrhovaná suma za
odpredaj bude 5 Eur za 35m2 .
Uznesenie č. 78/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
zámer odpredaja parc. č. 67/21 o výmere 35m2 na základe osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
10. Prejednanie nedoplatkov - denný Bar Miro.
Pán Kolenič Miro je ku dňu 29.10.2018 dlžný obci 3 faktúry za nájom a faktúru za vodu, spolu v
sume 1 830,56 Eur. Keďže i na minulom zastupiteľstve mu bol daný termín na zaplatenie
nedoplatku, ktorý však nebol splatený, bolo dohodnuté, že na dnešnom zastupiteľstve sa bude
rokovať o vypovedaní nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 79/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje

zánik nájomného vzťahu medzi obcou Brestovany a pánom Koleničom.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p.Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
11. Ponuka novej webstránky od Weby group.
Pán Trnka doteraz robil zdarma prevádzku obecnej stránky, avšak požiadavky narastajú, treba veľa
vecí na stránke uverejňovať. Do budúcna bude treba spravovanie stránky zveriť firme, ktorá
ponúkne najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre obec.
Uznesenie č. 80/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
od nového roka dať spravovanie obecnej stránky firme, ktorá ponúkne najvýhodnejšiu cenovú
ponuku pre obec. .
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
12. Žiadosti o sociálny byt.
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o sociálny byt. Pri každej žiadosti bol posudzovaný príjem.
Uznesenie č. 81/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
pridelenie sociálneho bytu p. Michaele Psotovej.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
13. Umiestnenie p. Miluši Kmeťovej v zariadení pre seniorov.
Starosta oboznámil prítomných so sociálnou situáciou u p. Kmeťovej, ktorej sa už v minulosti
pomáhalo, a to so zfunkčnením vody, takisto aj so zapojením kanalizácie, ktorá však nie je do
dnešného dňa funkčná, pretože sama to nevládze vykopať a nemá peniaze, aby si to zaplatila. Pani
Kmeťová má vážne rodinné problémy, zdravotné problémy, a preto by bolo najlepšie pre ňu
umiestnenie do domova sociálnych služieb, kde by bolo o ňu postarané. Problémom sú viaceré
exekúcie vedené voči nej, a to že nemá celú sumu na uhradenie pobytu v domove sociálnych
služieb. Keďže tu je predpoklad, že o ňu nebude rodina javiť záujem o doopratrovanie, obec je zo
zákona povinná sa postarať, v prípade, že by prišlo k takej situácii, že nebude schopná sa o seba
postarať. Je možné jej pomôcť a to tak, že obec jej pomôže v procese osobného bankrotu a ďalej
bude zo svojich finančných prostriedkov doplácať rozdiel medzi cenou za služby poskytované v
Domove sociálnych služieb Križovany nad Dudváhom príp. iného DSS v obdobnej cenovej hladine
a priznaným dôchodkom Miluše Kmeťovej, v súčasnosti zníženom o exekučné dávky až do jej
smrti a následne jej vystrojí riadny pohreb, za čo sa Miluša Kmeťová zaviaže, že prevedie po
splnení zákonných podmienok svoj podiel 8/18 na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 82,

k.ú. Horné Lovčice, register "C", p. č. 173/17, výmera 440 m2, druh pozemku zastavené plochy a
nádvoria a p. č. 173/24, výmera 360 m2, druh pozemku záhrada do vlastníctva Obce Brestovany.
Uznesenie č. 82/2018-OZ .
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
poveruje
starostu obce Ing. Ondreja Kuhajdu alebo ním povereného zamestnanca obce, aby zastupoval
Milušu Kmeťovú, nar. 20.10.1948, bytom Vinohradská 493/8, Brestovany, v zákonom upravenom
procese Osobného bankrotu a zároveň súhlasí, aby Obec Brestovany zo svojich finančných
prostriedkov doplácala rozdiel medzi cenou za služby poskytované v Domove sociálnych služieb
Križovany nad Dudváhom príp. iného DSS v obdobnej cenovej hladine a priznaným dôchodkom
Miluše Kmeťovej, v súčasnosti zníženom o exekučné dávky až do jej smrti a následne jej vystrojila
riadny pohreb, za čo sa Miluša Kmeťová zaviaže, že prevedie po splnení zákonných podmienok
svoj podiel 8/18 na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 82, k. ú. Horné Lovčice, register
"C", p. č. 173/17, výmera 440 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria a p. č. 173/24,
výmera 360 m2, druh pozemku záhrada do vlastníctva Obce Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

Udelenie Čestného občianstva a Ceny obce.

14.
•

udelenie Čestného občianstva.

Uznesenie č. 83/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch v zmysle § 31 písm. a) Štatútu obce Brestovany
udeľuje
Čestné občianstvo obce Brestovany Ing. Jane Sládečkovej, PhD., za rozvoj a zveľaďovanie obce
Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
•

udelenie Ceny obce.

Uznesenie č. 84/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch v zmysle § 31 písm. b) Štatútu obce Brestovany
udeľuje
Cenu obce Brestovany Ing. Augustínovi Ohrablovi, za rozvoj a zveľaďovanie obce Brestovany.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.

15.

Diskusia.

Keďže nik z prítomných poslancov nemal žiadne otázky do diskusie, starosta udelil slovo
prítomným občanom.
Pán Sivo sa spýtal, či by sa mohol objednať odborný posudok na dopravnú situáciu na Orechovej
ulici. Pán starosta mu povedal, že delimitáciou už prešla ulica Orechová na obec, pričom v ďalšom
volebnom období sa bude OZ touto témou zaoberať.
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so súčasným stavom problémom výstavby
trafostanice na ulici Družstevnej. Bol stanovený postup, že obec zabezpečí vypracovanie
znaleckého posudku na možný vplyv na zdravotný stav p. Lívie Ščasnovičovej. Výstavba
trafostanice sa podľa vyjadrenia ZSE pozastavila a takisto čakajú na výsledok znaleckého posudku.
Uznesenie č. 85/2018-OZ.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
informáciu o pozastavení výstavby trafostanice na ulici Družstevná a o vypracovaní znaleckého
posudku možného vplyvu na zdravotný stav p. Lívie Ščasnovičovej.
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Ohrablo, p. Šiška, p. Benedik, p. Stríž, p. Trnka, p. Hudecová,
p.Turanská ), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
Pani Grobarčíková navrhuje v dennom bare Miro spraviť klub pre mladých. Starosta jej povedal, že
plánuje, aby sa všetky športové činnosti sústredili na štadión a do telocvične. V súčasnosti je k
dispozícii priestor knižnice, avšak podmienkou je, že tam musí byť stanovená zodpovedná osoba.

16.

Záver

Keďže už nik z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, starosta poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 20,03 hodine.

V Brestovanoch 14.11. 2018

Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce
Overovatelia: Mária Turanská …..................................
Jozef Benedik ..................................
Zapísala: Ing. Dana Sawicka

