Obecný úrad v B r e s t o v c i, okres Myjava

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci, konaného dňa 27.10.2021
o 1600 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
Prítomní: starosta obce
poslanci

Ing. Dušan Duga
Samuel Hôždala
Miriam Jancová
Jana Malková
Róbert Petráš
Monika Vaculová
Štefan Vachula
Katarína Vrbová

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Dušan Duga, privítal prítomných poslancov
a prítomných občanov. Kontrolórka obce sa z dôvodu choroby ospravedlnila. Konštatoval, že
na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci OZ, takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil:

Samuel Hôždala
Miriam Jancová

Za zapisovateľku určil:

Darina Dugová

Starosta obce predniesol nasledovný program, ktorý bol doplnený:

-

Zahájenie
Kontrola uznesení
Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2021
Príprava zimnej údržby MK
Majetkové prevody
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom doplneného programu.

1. Kontrola uznesení
P. Štefan Vachula predniesol plnenie uznesení zo zasadnutia zo dňa 13.9.2021
Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o zabezpečovaní úloh na úseku
školstva a kultúry v MŠ a ZŠ Brestovec.
Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti poľovníckeho
združenia vlastníkov pôdy Brestovec.
Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za I.
polrok 2021.
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Brestovec na 2. polrok 2021.
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Jána Adamca, rod. Adamec,
bytom Brestovec č. 361, 907 01 Myjava o odkúpenie obecných pozemkov – EKN parc. č.
32932/1 o výmere 734 m2 – orná pôda a EKN parc. č. 32963 o výmere 337 m2 – orná pôda –
LV č. 1411.
Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti súhlasí s predajom za nasledovných podmienok:
- prevod nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí – pozemky daroval bez darovacej zmluvy v 80-tych
rokoch neb. Štefan Hôžďala, Brestovec č. 365. Po smrti Štefana Hôžďalu (bol bezdetný)
bol zápis nehnuteľností na Čsl. štát, potom delimitáciou na Obec Brestovec. Kupujúci
je užívateľom týchto pozemkov, stará sa o ne a platí z nich daň z nehnuteľností,
- obec zverejní zámer predaja na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom,
- kúpna cena je stanovená na 1,- € za m2, t.j. 1 071,- €,
- náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude
znášať kupujúci.
Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje školské obvody a to:
školský obvod I. – Základná škola, Viestova 1, 907 01 Myjava
- súp. číslo domu 0 – Katarína Križanová a Lukáš Križan, súp. čísla domov – 6, 65, 102,
179, 276, 298, 318, 395, 446, 459
školský obvod II. – Základná škola, Štúrova 18, 907 01 Myjava
- súp. čísla domov – 1 až 5, 7 až 64, 66 až 101, 103 až 178, 180 až 275, 277 až 297, 299
až 317, 319 až 394, 396 až 445, 447 až 458, 460 až 570.
Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie informácie z bodu rôzneho.
Starosta oznámil poslancom, že uznesenia boli priebežne plnené.

2. Správa o hospodárení obce za III. štvrťrok 2021
Správu za III. štvrťrok 2021 prečítala účtovníčka obecného úradu p. Ing. Adela Bednárová. Po
prerokovaní OZ berie na vedomie správu za III. štvrťrok 2021. /viď priložená príloha/

rozpočet na rok
2021 v €

rozpočet po
zmenách v €

100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy

420 800
362 450

504 800
403 450

301 331,71
270 044,45

301 331,71
14 194,31

300 - granty a transfery

108 430

163 680

91 159,44

91 159,44

bežné príjmy spolu:

Plnenie rozpočtu
čerpanie rozpočtu z HČ, čerpanie €

891 680

1 071 930

662 535,60

406 685,46

200 - kapitálové príjmy

10 000

10 000

0

0

300 - granty a transfery

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

28 000

182 700

79 095,44

36 754,44

929 380

1 264 630

741 631,04

443 439,90

kapitálové príjmy spolu:
400-finančné príjm. operácie
Príjmy celkom:
600 - bežné výdavky
700 - kapitálové výdavky

881 330
10 000

1 070 980
18 000

623 492,10
3 200

379 936,91
3 200

0

0

0

0

Výdavky celkom:

891 330

1 088 980

626 692,10

383 136,91

HV:

38 350

175 650

114 938,94

60 302,99

800 - finančné operácie

Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za III.
štvrťrok 2021.

3. Návrh na III. zmenu rozpočtu v roku 2021
Návrh na III. zmenu rozpočtu v roku 2021 predniesla p. Ing. Adela Bednárová. Po prerokovaní
poslanci OZ schvaľujú III. zmenu rozpočtu.
rozpočet na rok
2021 v €

rozpočet po II.
zmene

návrh na III.
zmenu rozpočtu

rozpočet po III.
zmene

100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy

420 800
362 450

454 800
358 450

50 000
45 000

504 800
403 450

300 - granty a transfery

108 430

163 680

0

163 680

891 680

976 930

95 000

1 071 930

200 - kapitálové príjmy

10 000

10 000

0

10 000

300 - granty a transfery

0

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

28 000

127 700

55 000

182 700

929 680

1 114 630

150 000

1 264 630

881 330
10 000

975 980
18 000

95 000
0

1 070 980
18 000

0

0

0

0

891 330

993 980

95 000

1 088 980

bežné príjmy spolu:

kapitálové príjmy spolu:
400-finančné príjm.operácie
Príjmy spolu:
600 - bežné výdavky
700 - kapitálové výdavky
800 - finančné operácie
Výdavky spolu:

Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje III. zmenu rozpočtu v roku 2021.

4. Príprava zimnej údržby MK
Starosta obce prečítal poslancom ponuku na zimnú údržbu pri prehŕňaní MK od firmy
DUKOM s.r.o. Myjava. V obci budú rozmiestnené kôpky na posyp. Počas poľadovice starosta
objednáva na posýpanie miestnych komunikácií firmu Brantner Slovakia, prevádzka Myjava.
Po prerokovaní poslanci schvaľujú firmu DUKOM s.r.o. Myjava, ktorá bude odhŕňať sneh v
celej obci na zimnú údržbu MK.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje firmu DUKOM s.r.o., Novomestská 41, 907
01 Myjava na zimnú údržbu miestnych komunikácií v celej obci.

5. Majetkové prevody
Starosta obce Ing. Dušan Duga oboznámil poslancov, že bol zverejnený zámer predaja
nehnuteľného majetku obce Brestovec, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa
č. 01/2021 – na webovej stránke a na úradnej tabuli obce dňa 5.10.2021, zvesený 21.10.2021.
Zámer predaja bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.9.2021, podľa
znaleckého posudku č. 164/2021 na odkúpenie obecného pozemku EKN parc. č. 32963 –
vo výmere 337 m2 – orná pôda a EKN parc. č. 32932/1 – o výmere 734 m2 – orná pôda, LV č.
1411. Po prerokovaní poslanci schvaľujú predaj nehnuteľností v sume 1,- € za m2, čo činí
1.071,- €. Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje predaj nehnuteľností v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. Jánovi Adamcovi, rod. Adamec, bytom
Brestovec č. 361, 907 01 Myjava obecný pozemok EKN parc. č. 32932/1 – orná pôda
o výmere 734 m2 a EKN parc. č. 32963 – orná pôda – o výmere 337 m2 vo vlastníctve obce
Brestovec – LV č. 1411. Odpredaj pozemku sa schvaľuje v sume 1,- € za m2, čo činí 1.071,- €.
Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať
kupujúci. Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.
Starosta obce Ing. Dušan Duga oboznámil poslancov, že k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
komunikácie a na uloženie verejného vodovodu v časti u Dúbravov treba odkúpiť pozemky
podľa GP č. 201/2021 zo dňa 27.9.2021 vyhotovený firmou GEOLA, s.r.o. geodetická
kancelária V.P.Tótha 30, 905 01 Senica. Jaroslav Dúbrava, Peter Dúbrava a Elena Malková
nesúhlasili s vecným bremenom na pozemkoch v ich vlastníctve.
Jedná sa o novovytvorený pozemok CKN parc. č. 35162/11 – zastav. plochy a nádvoria
o výmere 147 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parc. č. 35163 – záhrada, ako diel 2 vo
vlastníctve Jaroslav Dúbrava, bytom Staromyjavská 686/15, 907 01 Myjava v celosti – LV č.
3403 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 35163/7 – záhrada o výmere 55 m2 odčlenený od

pôvodnej CKN parc. č. 35163/1 - záhrada ako diel 3 vo vlastníctve Jaroslav Dúbrava, bytom
Staromyjavská 686/15, 907 01 Myjava v 1/3, Peter Dúbrava, bytom Brestovec 78, 907 01
Myjava v 1/3 a Elena Málková, rod. Dúbravová, bytom 1. mája 555/16, 907 01 Myjava v 1/3
– LV č. 1719 v k.ú. Brestovec. Menovaní vlastníci súhlasili s predajom v cene 1,- €/m2.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje kúpu nehnuteľnosti novovytvorený pozemok
CKN parc. č. 35162/11 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 147 m2, odčlenený od pôvodnej
EKN parc. č. 35163 – záhrada, ako diel 2 vo vlastníctve Jaroslav Dúbrava, bytom
Staromyjavská 686/15, 907 01 Myjava v celosti – LV č. 3403 a novovytvorený pozemok CKN
parc. č. 35163/7 – záhrada o výmere 55 m2 odčlenený od pôvodnej CKN parc. č. 35163/1 záhrada ako diel 3 vo vlastníctve Jaroslav Dúbrava, bytom Staromyjavská 686/15, 907 01
Myjava v 1/3, Peter Dúbrava, bytom Brestovec 78, 907 01 Myjava v 1/3 a Elena Málková, rod.
Dúbravová, bytom 1. mája 555/16, 907 01 Myjava v 1/3 – LV č. 1719 v k.ú. Brestovec podľa
geometrického plánu č. 201/2021 zo dňa 27.9.2021 vyhotovený firmou GEOLA, s.r.o.
geodetická kancelária V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, úradne overený dňa 1.10.2021 pod číslom
G1-407/2021 v sume 1,- €/m2, t.j. 202,- €. Novovytvorené pozemky budú slúžiť
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu komunikácie a na uloženie verejného vodovodu. Zároveň
poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť p. Ing. Jána Matúša s manž. Mgr.
Zuzanou, obaja bytom 900 86 Štefanová 161 o odkúpenie alebo výmenu pozemku pod cestou
o výmere 54 m2. Jedná sa o pozemok 34520/2 a pozemky v jeho vlastníctve parc. č. 34820
a 34821 v k.ú. Brestovec. Po prerokovaní poslanci navrhli miestnu ohliadku.
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť Ing. Jána Matúša s manželkou
Mgr. Zuzanou, bytom 900 86 Štefanová 161 o odkúpenie /výmenu pozemku pod cestou
s Obcou Brestovec. Poslanci navrhli vykonať miestnu ohliadku.

6. Rôzne:
Starosta obce oboznámil poslancov, že tradične v októbri sme v našej obci pripravovali
dôchodcom stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Keďže ani v tomto roku sa
nemôže posedenie uskutočniť, navrhuje, aby sa zakúpili pre dôchodcov - jubilantov v roku
2020 a 2021 nákupné poukážky v hodnote 10 €, za ktoré by si nakúpili v COOP Jednote. P.
Jana Malková navrhla poukážky v hodnote 15 €. Po prerokovaní poslanci schvaľujú v hodnote
10 €.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:
za
6 Samuel Hôždala, Miriam Jancová, , Róbert Petráš,
Monika Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
proti
0
zdržal sa
1 Jana Malková

Uznesenie 47/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zakúpenie poukážok v hodnote 10 € pre
dôchodcov, ktorí oslávili jubileum v rokoch 2020 a 2021.

Starosta obce Ing. Dušan Duga informoval, že v decembri 2020 bol podaný projekt na
Environmentálny fond na obstaranie kompostovacích zásobníkov do domácností. Našej obci
k dnešnému dňu nebola dotácia schválená. Navrhuje ich zabezpečiť z rozpočtu obce, zakúpenie
bolo schválené z rezervného fondu na OZ dňa 29.4.2021. Pre občanov bez trvalého pobytu
navrhli poslanci zakúpenie vo výške 50 % z ceny kompostéra. Má vypracované dve cenové
ponuky na kompostéry v objeme 450 l, od firmy JRK Bratislava a Ferex Nitra. Po prerokovaní
poslanci vybrali firmu JRK Bratislava.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje obstaranie kompostérov pre domácnosti
obyvateľov bez trvalého pobytu v obci. Náklady znáša majiteľ nehnuteľnosti vo výške 50%
z obstarávacej ceny zásobníka.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť Sociálnej služby Myjava, DSS
Úsvit o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 1090,44 € na jednotlivého
klienta, ktorá je vo výške 90,87 €/klient/mesiac na celoročnú aktivitu v dennom stacionári pre
klienta z našej obce Branislava Klimka. Po prerokovaní poslanci OZ neschválili príspevok.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

0
7
0

Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec neschvaľuje dotáciu na rok 2022 pre Sociálne služby
Myjava, n.o., so sídlom M.R. Štefánika 560/4, Myjava na zabezpečenie celoročnej činnosti v
DSS ÚSVIT pre klienta z našej obce Branislava Klimka, bytom Brestovec č. 252.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom list od p. Štefan Hmiráka s manž. Emíliou,
bytom Brestovec 335 vo veci „Nezákonné osadenie stĺpov , oplotenie 2x priečne a 1x pozdĺžne
presahujúce od hranice pozemku do nášho pozemku, bez súhlasu vlastníka pozemku
a Nezákonné vypúšťanie fekálií do koryta bezmenného potoka zo žumpy r. Lukáčovej,
Brestovec č, 344 s obsahom 5m3 a so zabudovaným trativodom z ich žumpy“. Starosta
informoval, že podnet bo postúpený na riešenie na Spoločnú obecnú úradovňu Myjava.
Starosta obce prečítal poslancom informáciu, doručená od Mesta Myjavy o investičnom
zámere Cintorín „Oplotenie dolného cintorína“, ktoré bude predmetom rokovaní. Celková
suma je vo výške 165.000 €, podiel našej obce je 10 665,81 €. Treba zapracovať do rozpočtu
na rok 2022.

Starosta obce Ing. Dušan Duga ďalej informoval poslancov:
- opravená mreža na ceste za potravinami,
- Firma COLAS dokončila asfaltovanie miestnych komunikácii,
- firma Brantner Slovakia uskutočňuje školské zbery papiera a kartónov, pri škole bude
pristavený kontajner.

7. Diskusia
Pani Jana Malková oznámila, že pri dome s.č. 165 sú poškodené dlažobné kocky v priekope,
starosta to nahlási p. Michnovi na Správu ciest Myjava. Pán Róbert Petráš sa informoval na
dopravné značky na MK k domu rodiny Blanárikovej, starosta odpovedal, že dal vypracovať
projekt na osadenie dopravných značiek. Poslanci informovali, že sú negatívne ohlasy na
základnú školu, vraj sa zatvára škola. Starosta odpovedal, že škola sa nebude zatvárať, aj keď
počet žiakov stále klesá, obec dopláca na prevádzku školy. Ďalej, že prečo sa nevymaľovali
celé steny v malej triede MŠ. Starosta odpovedal, že na začiatku prázdnin si nahlásili opraviť
WC pre personál, vymaľovať len jednu stenu, kde sa opravila prasklina a sokel, prepadnutá
podlaha pri umývadle. Taktiež poslanci riešili, že po obci chodia rýchlo autá, pýtali sa kedy
bude verejný vodovod. Pani Miriam Jancová sa informovala na chodník na Hájnici, starosta
odpovedal, že je vypracovaný GP na výkup pozemkov. Pri dome č. 113 bola zle zapísaná
parcela, pri zameraní vlastníctva, dal to opraviť. Pani Monika Vaculová sa informovala na
verejné osvetlenie pre domy č. 369 a 368, v budúcnosti sa musia pridať stĺpy.

8. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným
za ich účasť.

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Samuel Hôždala, dňa 27.10.2021

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

Miriam Jancová, dňa 27.10.2021

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

Darina Dugová, dňa 27.10.2021

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

Zapísala:

