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

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci, konaného dňa 26.6.2019
o 1630 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
Prítomní: starosta obce
poslanci

kontrolórka obce

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

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Dušan Duga, privítal prítomných poslancov, kontrolórku
obce p. Jarmilu Šulovskú. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci OZ, takže
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil:

Miriam Jancová
Jana Malková

Za zapisovateľku určil:

Darina Dugová

Starosta obce predniesol nasledovný program:

-

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola uznesení
Majetkovoprávne vysporiadanie areálu školy
Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru, protipožiarne opatrenia pri
žatevných prácach
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
3. zmena rozpočtu v roku 2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Brestovec na 2. polrok 2019
Majetkové prevody
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom programu.

1. Kontrola uznesení
P. Jarmila Šulovská predniesla plnenie uznesení zo zasadnutia zo dňa 18.4.2018
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti futbalového oddielu
Jednota Brestovec za rok 2018.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2018
b) schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce vo výške 42 136,14 €.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje použitie zostatku z finančných operácií vo
výške 65 158,10 € podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 14 334,33 € na tvorbu
rezervného fondu.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za I.
štvrťrok 2019.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie správu o budovaní obce a ďalšie úlohy
na úseku výstavby v roku 2019.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje:
a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 45 000 €, z toho na merače
rýchlostí v časti Kopánky – 5 000 €, rekonštrukciu havarijného stavu mosta U Petrášov –
15 000 €, rekonštrukcia chodníka - 5.000 €, rozšírenie VO - 10 000 € a rozšírenie MR –
10 000 €,
b) II. zmenu rozpočtu v roku 2019.
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zámer priameho predaja nadbytočného
nehnuteľného majetku pozemok CKN parc. č. 37476 o výmere 227 m2 – záhrady vo
vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č. 1411.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku CKN parc.
č. 31606/3 – vo výmere 776 m2 – zastav. plochy a nádvoria – LV č. 1411 po hranicu pozemku
parc. č. 31294/1 – LV č. 728 – Mário Svítek, Stará Myjava č. 332 (nevyužívaná obecná cesta)
– nájomcovi Viere Vdoviakovej a Milanovi Vdoviakovi, obaja bytom Brestovec č. 450, 907 01
Myjava za pozemky EKN parc. č. 31330 – ostatná plocha – LV č. 3074 a EKN parc. č. 31280/2
– záhrada – LV č. 3065 (nachádzajúce sa pod asfaltovou cestou - časť CKN parc. č. 31606/4)
vo výmere 762 m2 nájomcovi Obec Brestovec. Obec plánuje prenajať nehnuteľnosti z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí. Pozemky by sa navzájom prenajímali bezodplatne a na dobu neurčitú.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Miroslava Mockovčiaka, bytom
Hurbanova č. 933/7, 907 01 Myjava o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 31566/3 –
miestna komunikácia pred parc. č. 31566/19 o výmere 687 m2 – orná pôda LV č. 3840.
Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti súhlasí s predajom za nasledovných podmienok:
- pozemok bude ponúknutý záujemcom priamym predajom,

najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúkne bude stanovená
znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu,
- po určení minimálnej ceny Obec Brestovec zverejní v zmysle § 9a. ods. 1 písm. c a ods.
5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
priameho predaja majetku,
- náklady na vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku, vyhotovenie
kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na
CKN parc. č. 31864/1 – zastav. plochy a nádvoria – o výmere 2059 m2 na LV č. 1411 vo
vlastníctve obce Brestovec v k.ú. Brestovec v prospech budúcich oprávnených Pavla Durošku
a Hanu Duroškovú, rod. Torokovú, bytom Brestovec č. 475, 907 01 Myjava, ktorému
zodpovedá právo:
a) zriadenia presahu strechy pri stavebnom konaní na projekte „Nová strecha na rodinnom
dome“, CKN parc. č. 31798/4 – o výmere 424 m2 – zastav. plochy a nádvoria, zapísaná na
LV č. 955
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje upraviť školské obvody a to: do školského
obvodu I. – Základná škola, Viestova 1, 907 01 Myjava pridať súpisné číslo 298 z obvodu
II. – Základná škola, Štúrova 18, 907 01 Myjava.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre Mesto Myjava pre deti z našej
obce navštevujúce CVČ Myjava na I. polrok 2019 vo výške 657,- €.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie informácie z bodu rôzneho.
-

Starosta oznámil poslancom, že uznesenia boli priebežne plnené.

2. Majetkovoprávne vysporiadanie areálu školy
Starosta obce Ing. Dušan Duga oznámil poslancom, že poslal pozvánky na zasadnutie p.
Alžbete Dekánkovej, p. Jánovi Filušovi p. Viere Filušovej a p. Dane Nemčekovej a na
dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nedostavili. Oboznámil poslancov s
problémom vysporiadania areálu školy z minulosti. Po prerokovaní, poslanci navrhli vymeniť
poškodené oplotenie areálu zo strany rodinného domu p. Martona.

3. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Brestovec,
protipožiarne opatrenia pri žatevných prácach
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Brestovec predniesla p. Monika Vaculová,
predsedníčka DHZ Brestovec. Zbor je zaradený do kategórie B, má v súčasnej dobe 49 členov.

Počas tohto obdobia boli 4 výjazdy, 3 brigády a zúčastnili sa 2 súťaží. Tento rok boli ako
asistenčná hliadka pri folklórnych slávnostiach. Udržiava sa hasičská technika, uskutočnilo sa
tradičné stavanie a váľanie mája, 9.3.2019 bola výročná schôdza. Pán Pavol Petráš si prevzal
ocenenie od prezidenta DPO v Žiline. Požiarne auto AVIA bolo na STK, 1x neprešlo, vykonali
opravu, uvidia, či prejde. V auguste by mali dodať nové hasičské auto IVECO.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru Brestovec, protipožiarne opatrenia pri žatevných prácach.

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2018
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, ktorú vypracovala Ing. Terézia Urbanová, RVC
Senica. Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok, obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve, obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Po prerokovaní poslanci OZ berú na vedomie Správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu
zápisnice.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 Obecnému zastupiteľstvu obce
Brestovec.

5. III. zmena rozpočtu v roku 2019
Návrh na III. zmenu rozpočtu v roku 2019 predniesla p. Jaroslava Coufalíková. Rozpočet bol
upravený z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu mosta U Petrášov s navýšením 5 000 €,
opravy MK v časti Dúbravčíkov vršek, u Ticháčkov do Svitkov a pri dome č. 372, U Hôždalov
v celkovej sume 23 000 €.
Ďalej p. Pavol Kubík podal poslancom informácie o obhospodarovaní obecných lesov, ťažbe
dreva, lesného plánu, opravy lesných ciest, priepustov.
Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 28.000 €, na navýšenie rekonštrukcie havarijného stavu mosta U Petrášov 5.000 €
a na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácií 23.000 €. Po
prerokovaní poslanci OZ schvaľujú III. zmenu rozpočtu.

rozpočet na rok
2019 v €

rozpočet po II.
zmene

návrh na III.
zmenu rozpočtu

rozpočet po III.
zmene

100 - daňové príjmy

378 460

429 360

21 000

450 360

200 - daňové príjmy

349 950

472 650

30 300

502 950

300 - granty a transfery

94 790

100 820

- 300

100 520

823 200

1 002 830

bežné príjmy spolu:

51 000

1 053 830

200 - kapitálové príjmy

1 000

1 000

0

1 000

300 - granty a transfery

0

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

15 300

70 300

28 000

98 300

839 500

1 074 130

79 000

1 153 130

759 020
9 000

976 980
55 200

74 000
5 000

1 050 980
60 200

0

0

0

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

Hospodárenie:

Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

768 020

1 032 180

41 950 €

za
proti
zdržal sa

79 000

0
1 111 180

41 950 €

0
0

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec
schvaľuje použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 28.000 €: z toho na navýšenie rekonštrukcie havarijného stavu
mosta U Petrášov – 5.000 € a na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu miestnych
komunikácií 23.000 € v zmysle ustanovenia §10 odsek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje III. zmenu rozpočtu v roku 2019.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019, predložila hlavná
kontrolórka Jarmila Šulovská. Na úradnej tabuli obce Brestovec bol zverejnený dňa 11.6.2019
a zvesený 27.6.2019. Kontrolná činnosť bude zameraná na výkon kontroly - napr. kontrola
účtovných dokladov, účtovných zápisov a kníh, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na
rok 2020, 2021,2022, vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, operatívne
kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov, ktoré nastali pri výkone
kontrolnej činnosti. /Vid priložená príloha/.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Brestovec na 2. polrok 2019.

7. Majetkové prevody
Starosta obce Ing. Dušan Duga oznámil poslancom, že na obecný úrad bola doručená
v stanovenom termíne dňa 15.5.2019 do 12:00 hod. jedna cenová ponuka v zalepenej obálke
označené heslom „Zámer priameho predaja č. 01/2019“. Zámer priameho predaja bol
prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.4.2019. Po otvorení obálky je
nasledovný výsledok:
- Jana Mezovská, Brestovec 41, 907 01 Myjava – 430,- €
Po prerokovaní poslanci schvaľujú ponuku p. Jany Mezovskej, náklady na vyhotovenie kúpnej
zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
hradí kupujúci.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec na základe vyhodnotenia cenovej ponuky pre „Zámer
priameho predaja č. 01/2019“ schvaľuje Jane Mezovskej, bytom Brestovec č. 41, 907 01
Myjava odpredaj nadbytočného majetku – pozemok CKN parc. č. 37476 – o výmere 227 m2 –
záhrada vo vlastníctve obce Brestovec v celosti v sume 430,- EUR, slovom štyristotridsať eur.
Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní
kúpnej zmluvy.

Starosta obce Ing. Dušan Duga oznámil poslancom, že bol zverejnený zámer prenájmu
pozemkov – zámer č. 2/2019 na webovej stránke a na úradnej tabuli obce dňa 11.6.2019,
zvesený 26.6.2019. Jedná sa o prenájom nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území
Brestovec, obec: Brestovec, okres: Myjava, a to: časť pozemku CKN parc. č. 31606/3 – vo
výmere 776 m2 – zastav. plochy a nádvoria – LV č. 1411 po hranicu pozemku parc. č. 31294/1
– LV č. 728 – Mário Svítek, Stará Myjava č. 332 (nevyužívaná obecná cesta) – nájomcovi
Viere Vdoviakovej a Milanovi Vdoviakovi, obaja bytom Brestovec č. 450, 907 01 Myjava za
pozemky EKN parc. č. 31330 – ostatná plocha – LV č. 3074 a EKN parc. č. 31280/2 – záhrada
– LV č. 3065 (nachádzajúce sa pod asfaltovou cestou - časť CKN parc. č. 31606/4) vo výmere
762 m2 nájomcovi Obec Brestovec.
Po prerokovaní poslanci schvaľujú zámer prenájmu pozemkov hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje prenájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa ustanovenia §9a ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí časti
pozemku CKN parc. č. 31606/3 – vo výmere 776 m2 – zastav. plochy a nádvoria – LV č. 1411
po hranicu pozemku parc. č. 31294/1 – LV č. 728 – Mário Svítek, Stará Myjava č. 332

(nevyužívaná obecná cesta) – nájomcovi Viere Vdoviakovej a Milanovi Vdoviakovi, obaja
bytom Brestovec č. 450, 907 01 Myjava za pozemky EKN parc. č. 31330 – ostatná plocha –
LV č. 3074 a EKN parc. č. 31280/2 – záhrada – LV č. 3065 (nachádzajúce sa pod asfaltovou
cestou - časť CKN parc. č. 31606/4) vo výmere 762 m2 nájomcovi Obec Brestovec. Pozemky
sa navzájom prenajímajú bezodplatne a na dobu neurčitú. Zároveň poveruje starostu obce pri
podpisovaní nájomnej zmluvy.

Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Jána Ludviga s manž. Annou, rod.
Sládečková, bytom Hurbanova 933/5, 907 01 Myjava o odkúpenie podielu ¼ obecného
pozemku CKN parc. č. 37453 – záhrada, o výmere 134 m2 zapísaná na LV č. 253. Predmetná
parcela sa nachádza vo dvore pri dome Brestovec č. 43. Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú
predaj za 1,- € za m2, t.j. 34,- €.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Jána Ludviga a manž. Anny
Ludvigovej, rod. Sládečkovej, obaja bytom Hurbanova č. 933/5, 907 01 Myjava o odkúpenie
obecného pozemku parc. č. 37453– vo výmere 134 m2 – záhrada v podiele ¼ LV č. 253.
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 – pozemok sa nachádza v oplotenom areáli dvora
rodinného domu č. 43
- obec zverejní zámer predaja na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom,
- kúpna cena je stanovená na 1,- € za m2, t.j. 34,- €
- náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude
znášať kupujúci.

Starosta obce Ing. Dušan Duga oznámil poslancom, že p. Miroslava Mockovčiaka, bytom
Hurbanova 933/7, Myjava, ktorý predložil (prerokované na zasadnutí OZ dňa 25.4.2019) na
obecný úrad vypracovaný znalecký posudok č. 94/2019 o odkúpenie časti obecného pozemku
parc. č. 31566/3 – miestna komunikácia – o výmere 687 m2. Po prerokovaní poslanci súhlasia
s predajom.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zámer priameho predaja nadbytočného
nehnuteľného majetku – novovytvorený pozemok CKN parc. č. 31566/20 – o výmere 83 m2
– zastav. plochy a nádvoria, CKN parc. č. 31566/22 – o výmere 162 m2 – zastav. plochy

a nádvoria a pozemok CKN parc. č. 31566/24 o výmere 415 m2 – zastav. plochy a nádvoria
odčlenené od pôvodnej CKN parc. č. 31566/3 – vo vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č.
1411 podľa geometrického plánu č. 049/19 zo dňa 21.5.2019 vyhotovený firmou Geodézia
Myjava, Vladimír Fašánek.

Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť pána Jána Kulíška, bytom Brestovec
č. 218 o zámenu pozemkov v k.ú. Brestovec a to parc. č. 35075/3 vo vlastníctve obce
s pozemkom 35138/50 vo vlastníctve p. Jána Kulíška a o kúpu pozemku parc. č. 35138/49 o
výmere 90 m2 – zastav. plochy a nádvoria od p. Milana Vdoviaka, bytom Myjava, Kpt. M. Uhra
52/2. Po prerokovaní poslanci súhlasia s predajom a so žiadosťou schvaľujú budúcu kúpnu
zmluvu medzi Obcou Brestovec a Jánom Kulíškom k stavebnému povoleniu.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Jána Kulíška, bytom Brestovec
č. 218, 907 01 Myjava o zámenu pozemkov CKN parc. č. 35075/3 – o výmere 48 m2 –
zastav. plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Brestovec v 1/1 s pozemkom CKN parc. č.
31138/50 o výmere 110m2 – zastav. plochy a nádvoria, vo vlastníctve Jána Kulíška, bytom
Brestovec č. 218. 907 01 Myjava a kúpu pozemku CKN parc. č. 35138/49 o výmere 90 m2 –
zastav. plochy a nádvoria, vo vlastníctve Milana Vdoviaka, bytom Kpt. M. Uhra 52/2, 907 01
Myjava podľa geometrického plánu č. 051/19 zo dňa 24.6.2019 vyhotovený firmou Geodézia
Myjava, Vladimír Fašánek.
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 sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou.
- obec zverejní zámer predaja na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom,
- pri predaji nehnuteľnosti – novovytvorená CKN parc. č. 35075/3 vo vlastníctve Obce
Brestovec a kúpe nehnuteľnosti – novovytvorená CKN parc. č. 35138/50 v o vlastníctve
Jána Kulíška je dohoda, že cena nehnuteľností je vyrovnaná a nič sa nedopláca
- Kúpna cena pri CKN parc. č. 35138/49 o výmere 90 m2 – zastav. plochy a nádvoria, vo
vlastníctve Milana Vdoviaka, bytom Kpt. M. Uhra 52/2, 907 01 Myjava je stanovená
na 5,- €/m2, t.j. 450 €,
- náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad budú
znášať kupujúci.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje budúcu kúpnu zmluvu medzi Obcou
Brestovec a Jánom Kulíškom, bytom Brestovec č. 218, 907 01 Myjava – novovytvorený
pozemok CKN parc. č. 35138/50 o výmere 110 m2 – zastav. plochy a nádvoria, novovytvorený
pozemok CKN parc. č. 35075/3 o výmere 48 m2 – zastav. plochy a nádvoria a medzi Milanom
Vdoviakom, bytom Kpt. M. Uhra 52/2, 907 01 Myjava a Obcou Brestovec – novovytvorený
pozemok CKN parc. č. 35138/49 o výmere 90 m2 podľa geometrického plánu č. 051/19 zo dňa
24.6.2019 vyhotovený firmou Geodézia Myjava, Vladimír Fašánek. Zároveň poveruje starostu
obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.

Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť p. Andrey Chybovej bytom
Brestovec č. 318, 907 01 Myjava o súhlas na umiestnenie zmontovateľnej plechovej garáže
na obecnom pozemku CKN parc. č. 32493 v časti Poľana Salaš z dôvodu obmedzovania
autobusovej dopravy v zimných mesiacoch.
Po prerokovaní poslanci súhlasia, že obec nebude zodpovedná za spôsobenú škodu pri snehovej
alebo veternej kalamite – padanie ľadovca, inovate, konárov.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec súhlasí s umiestnením zmontovateľnej plechovej garáže
3 x 5 m na betónovej dlažbe nespojenej so zemou pre Andreu Chybovú, bytom Brestovec č.
318, 907 01 Myjava na obecnom pozemku CKN parc. č. 32493 v časti Poľana Salaš z dôvodu
obmedzovania autobusovej dopravy v zimných mesiacoch. Obec Brestovec nezodpovedá za
spôsobenú škodu pri snehovej alebo veternej kalamite – padanie ľadovca, inovate, konárov,
atď..

7. Rôzne:
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť o umiestnenie spomaľovacích
prahov (retardérov) od Rady školy MŠ Brestovec, v zastúpená rodičov Lívie Černákovej a Jána
Blanárika. V žiadosti uvádzajú, že cez obec prechádza množstvo áut, nerešpektujú povolenú
rýchlosť v obci 50 km/hod., jazdia oveľa vyššou rýchlosťou v okolí materskej školy. Taktiež
žiadali o menný zoznam hlasujúcich poslancov, ktorému sa poslanci vyjadrili, že zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú verejné a mohli sa zúčastniť zasadnutia. Starosta sa pred zasadnutím
OZ telefonicky informoval na Dopravnom inšpektoráte v Novom Meste nad
Váhom o umiestnení retardérov na štátnej ceste, kde mu bolo oznámené, že na tieto cesty sa
retardéri neumiestňujú.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť zástupcov rodičov Rady školy pri
MŠ Brestovec ohľadom umiestnenia retardérov štátnu komunikáciu pred školou.
Starosta obce Ing. Dušan Duga ďalej informoval poslancov:
- objednané myčky do ŠJ a do KD, pracovné stoly, regál do školskej jedálne. Pred zapojením
treba pripraviť elektriku, vodovodné prípojky a odpad do kanalizácie,
- objednané stožiare na verejné osvetlenie do časti Horné Kržle, miestny rozhlas tu bude
bezdrótový
- dňa 31.5.2019 hasiči váľali máj,
- dňa 20.7.2019 sa uskutoční na ihrisku pod Solniskom futbalový turnaj „O majstra Bielych
Karpát“ za účasti 4 mužstiev. Počas turnaja sú pripravené atrakcie pre deti, maľovanie na
tvár, elektrický býk, guláš, občerstvenie, tombola, večer tanečná zábava,
- dňa 10.8.2019 sa uskutoční 70. výročie založenia DHZ na ihrisku pod Solniskom.
V spolupráci s výborom DHZ treba zabezpečiť občerstvenie.

8. Diskusia
Pani Jana Malková informovala, že riaditeľňa v MŠ je v zlom stave, mohli by mať prenosný
telefón. Starosta jej odpovedal, že pani riaditeľka nežiadala žiadne úpravy v tejto miestnosti,
ohľadom prenosného telefónu sa bude informovať v Telekome. Taktiež v triede materskej
školy nefunguje interaktívna tabuľa, treba objednať technika na zapojenie. Ďalej sa pýta, kedy
sa bude budovať verejný vodovod do Pánikov. Starosta jej odpovedal, že stavebné povolenie je
vybavené, len treba zohnať financie. Pre obce do 1 000 obyvateľov nevychádzajú výzvy na
čerpanie z eurofondov.
Pani Miriam Jancová oznámila, že nefunguje rozhlas pri rodinnom dome č. 86, taktiež p. Róbert
Petráš, že je porucha aj pri dome č. 118.

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

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Miriam Jancová, dňa 26.6.2019

Zapísala:

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

Jana Malková, dňa 26.6.2019

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

Darina Dugová, dňa 26.6.2019
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