Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch,
konaného dňa 29. marca 2021

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Marek Šiška
Tomáš Barniak
Ospravedlnený poslanec: p. Stríž
Prítomní poslanci: p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Turanská, p. Vidličková, p. Barniak, p. Benedik, p.
Kisová, p. Šiška
Zapisovateľka: Adriana Vašková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce.
4. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu.
5. Úprava rozpočtu č. 1/2021.
6. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021.
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2021.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
9. Stavebná činnosť.
10. Rôzne:
- žiadosť o odpustenie platieb za nájom p. Barniaková.
11. Diskusia.
12. Záver.
Starosta obce privítal prítomných poslancov a ostatných hostí. Za overovateľov zápisnice určil p.
Mareka Šišku a p. Tomáša Barniaka a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, následne
dal hlasovať za takto zostavený program.
UZNESENIE č. 008/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová),
0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
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Na zasadnutí dňa 15.2.2021 sa poslanci obecného zastupiteľstva uzniesli na tajnej voľbe hlavného
kontrolóra obce – uznesenie č. 002/2021-OZ. Oznámenie o dni konania voľby hlavného kontrolóra
bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 15.2.2021, v regionálnych novinách Trnavsko 5.3.2021.
Na funkciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásili 2 kandidátky: Ing. Hasilová, Ing. Korytárová, PhD.
LL.M.
Starosta obce prečítal výňatok zo zákona o obecnom zriadení § 18 a):
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví
obec uznesením.
Poslancami OZ bola zvolená 3-členná komisia a to: p. Hudecová, p. Barniak, p. Turanská.
Členovia komisie preskúmali obe žiadosti. Následne pani Turanská vyhlásila, že kandidátka Ing.
Hasilová nesplnila všetky podmienky tým, že nepriložila súhlas na spracovanie osobných údajov. Po
upozornení, že v žiadosti Ing. Hasilovej je v poslednej vete udelený tento súhlas bolo konštatované,
že obe kandidátky splnili požadované podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra. Obe kandidátky
dostali priestor na svoju prezentáciu. Po prezentácii sa pristúpilo k tajnej voľbe. Počet poslancov,
ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky bol 8, počet platných hlasovacích lístkov bol 8. V prvom kole
obe kandidátky získali rovnaký počet hlasov, teda každá získala 4 hlasy.
Obe postúpili do druhého kola. Všetkým poslancom boli rozdané hlasovacie lístky.
Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky bol 8, počet platných hlasovacích lístkov
bol 8. V druhom kole volieb najväčší počet hlasov získala Ing. Janka Hasilová-5 hlasov. Volebná
komisia konštatovala, že vo voľbách do funkcie hlavného kontrolóra – v 1. kole nezískal potrebnú
väčšinu hlasov žiaden z kandidátov, pričom v 2. kole získali kandidátky nasledovný počet hlasov: Ing.
Hasilová 5 platných hlasov, Ing. Korytárová, PhD. LL.M. 3 platné hlasy. Volebná komisia
konštatovala, že voľby prebehli v súlade so zákonom. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo
v Brestovanoch, na základe správy volebnej komisie konštatuje, že do funkcie hlavného kontrolóra
obce bola zvolená Ing. Janka Hasilová.
UZNESENIE č. 009/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch, na základe správy volebnej komisie konštatuje, že do funkcie
hlavného kontrolóra obce bola zvolená Ing. Janka Hasilová.
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová)
4. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu.
UZNESENIE č. 010/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
zapojenie rezervného fondu vo výške 16 000 EUR do rozpočtu obce
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová)
5. Úprava rozpočtu č. 1/2021.
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Poslancom obecného zastupiteľstva boli doručené podklady k úprave rozpočtu. Príloha rozpočtu č.
1/2021 bude uverejnená na stránke obce, v sekcii samospráva – rozpočet.
Nikto z poslancov nemal voči úprave rozpočtu výhrady, preto bolo prijaté nasledovné uznesenie:
UZNESENIE č. 011/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 1/2021
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová)
6. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021.
Návrh VZN č. 1/2021 bol riadne zverejnený dňa 5.3.2021 na úradnej tabuli obce, zvesený bol
22.3.2021.
Žiadne pripomienky neboli doručené.

UZNESENIE č. 012/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

1.

Berie na vedomie

a)

Správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu
obce Brestovany
(príloha č. 1 k uzn. č. 12/2021-OZ)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu obce Brestovany

c)

stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania zo dňa 19.03.2021 zn.. OU-TT-OVBP1-2021/008848-002, z preskúmania návrhu
Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu obce Brestovany podľa § 25 stavebného zákon

2.

Schvaľuje

a)

Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Brestovany,

b)

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov
05/2020 Územného plánu obce Brestovany (príloha č. 2 1 k uzn. č. 12/2021-OZ)
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c)

VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu
obce Brestovany

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2021 na dobu 15 dní a Záväznej časti Zmien a doplnkov
05/2020 na dobu 30 dní
Termín :
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 05/2020

b)

označiť textovú časť, hlavné výkresy a Záväznú časť Zmien a doplnkov 05/2020 Územného
plánu obce Brestovany schvaľovacou doložkou
Termín :

c)

vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu obce Brestovany Registračný
list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Termín :

d)

do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 05/2020

do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 05/2020

zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 05/2020 Územného plánu obce Brestovany v obci
(Obecný úrad v Brestovanoch), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín :

do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 05/2020

Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová)
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2021.
Návrh VZN č. 2/2021 bol riadne zverejnený dňa 5.3.2021 na úradnej tabuli obce, zvesený bol
22.3.2021.
Žiadne pripomienky neboli doručené.
UZNESENIE č. 013/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Brestovany č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb.
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
Dňa 29.1.2021 bola na obec doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, byt č. 40, Brestová 7.
UZNESENIE č. 014/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
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schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy – byt č. 40, Brestová 7 na 1 rok.
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová
9. Stavebná činnosť.
- po stavebnej stránke je knižnica a učebňa v ZŠ s MŠ dokončená, prebehne verejné obstarávanie na
nákup zariadenia učebne a knižnice a následne budú slúžiť pre potreby školy,
- park – prebieha príprava verejného obstarávania,
- projektová dokumentácia na rozšírenie jedálne je už vypracovaná, v prípade realizácie bude musieť
prísť k rozobratiu aj strechy a pre spádovaniu odtoku dažďovej vody a vybudovaniu nového vstupu
do pivnice a na prístavbu ďalšej triedy MŠ sa dokončuje projektová dokumentácia,
- obidve tieto investičné akcie sú podmienené získaním dotácie, inak sa nebudú realizovať, obec nemá
toľko finančných prostriedkov,
- parkovanie ulica Borová – v súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na parkovacie miesta
a plot,
- štadión – má vyjsť výzva na zateplenie verejných budov, uvidíme, či bude na tento typ verejnej
budovy, okná a dvere sú vymenené a zrealizovaná časť fasády od ihriska,
- poslanec Šiška navrhol obnoviť plot na ihrisku z finančnou spoluúčasťou TJ Družstevník
- chodník na cintorín ulica Vodárenská – územné konanie je ukončené, spracováva sa projektová dok
na stavebné konanie,
- prepojenie ulíc J. Nižnanského a Mlynskej - územné konanie je ukončené, spracováva sa projektová
dokumentácia na stavebné konanie,
- dažďová kanalizácia spolu s chodníkom na ulici Hájskej v spojení s dažďovou kanalizáciou na
ulici Nová – prebieha územné konanie,
- dažďová kanalizácia na ulici J. Nižnanského – kompletizujú sa podklady na územné konanie,
- z VÚC nám bolo doručené oznámenie, že prebehne rekonštrukcia cesty Dolné Lovčice, Brestovany,
- školská jedáleň má na základe výzvy novú umývačku, čo uľahčí prácu kuchárkam.
UZNESENIE č. 015/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
stavebnú činnosť
Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová
10. Rôzne.
Dňa 22.3.2021 bola na obec doručená žiadosť p. Barniakovej o odpustenie platby za nájom.
UZNESENIE č. 016/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
odpustenie platby za nájom pre p. Barniakovú
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Hlasovanie : 8 za (p. Ohrablo, p. Hudecová, p. Vidličková, p. Turanská, p. Šiška, p. Benedik, p.
Barniak, p. Kisová
Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda poďakoval za účasť všetkým poslancom a prítomným hosťom a
ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch o 19,25 hod.

Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce

Overovatelia: Marek Šiška

............................

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

Zapísala: Adriana Vašková
Brestovany, 06.04.2021
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