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

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Brestovci,
9.2.2022 o 1600 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

Prítomní: starosta obce
poslanci

konaného

dňa

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

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

Monika Vaculová
Štefan Vachula

Za zapisovateľku určil:

Darina Dugová

Starosta obce predniesol nasledovný program:
-

-

Zahájenie
Kontrola uznesení
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod chodníkom v časti
U Petrášov
Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2021
Návrh VZN č. 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec
Návrh Dodatku č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.
1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na
príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec
Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom programu.

1. Kontrola uznesení
P. Jarmila Šulovská, kontrolórka obce predniesla plnenie uznesení zo zasadnutia zo dňa
15.12.2021:
Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec
1. k o n š t a t u j e, že hlavná kontrolórka predložila Obecnému zastupiteľstvu v Brestovci
stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Brestovec na rok 2022 a na obdobie 2023 a 2024 pred
jeho rokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve v súlade s § 18f ods. 1 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok
2022 a na obdobie 2023 a 2024 a odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Brestovci schváliť
rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie rozpočet obce na roky 2023 a 2024.
Uznesenie č. 52/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Rozpočet na rok 2022.
Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu na roky
2023 a 2024.
Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Brestovec na 1. polrok 2022.
Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Brestovec.
Uznesenie č. 56/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti obecného
zastupiteľstva za rok 2021.
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán práce obecného zastupiteľstva na rok
2022.
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre Mesto Myjava pre deti z našej
obce navštevujúce CVČ Myjava na IV. štvrťrok 2021 vo výške 120,- €.
Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena podľa
projektovej dokumentácie na parcelu registra „C“ – parc. č. 33457 – zastav. plochy a nádvoria
– 863 m2 na LV č. 1411 vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec
v prospech budúceho oprávneného Tomáša Zralého, ktorému zodpovedá právo:
a) zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového podzemného vedenia NN“
k pozemku CKN parc. č. 33523/1 o výmere 1242 m2 – zastav. plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 73;
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).
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o zriadení vecného bremena.

Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie vecného bremena podľa
geometrického plánu č. 36/2021 zo dňa 07.07.2021, vyhotovený firmou Ing. Vladimír Nemec,
Lieskové 449, 906 33 Cerová, úradne overený dňa 20.07.2021 pod číslom G1-305/2021 na
parcelu registra „C“ – parc. č. 32408/1 – zastav. plochy a nádvoria – 2845 m2 na LV č. 1411
vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec v prospech oprávneného
Viktora Záreckého, MSc, a Kataríny Záreckej, MSc, ktorému zodpovedá právo:
a) zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového podzemného vedenia NN“
k pozemku CKN parc. č. 32409/8 o výmere 936 m2 – záhrada, zapísaný na LV č. 3750;
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).
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec volí p. Janu Malkovú ako prísediaceho na volebné
obdobie 4 rokov v obvode Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom.
Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec vyhovuje protestu prokurátora zn. Pd 183/21/3304-2 zo
dňa 9.11.2021, doručený dňa 18.11.2021 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Brestovec č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec.
Uznesenie č. 63/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec na základe protestu prokurátora zn. Pd 183/21/3304-2
zo dňa 9.11.2021 doručený dňa 18.11.2021 ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brestovec
č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brestovec.
Uznesenie č. 64/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Brestovec za školský rok 2020/2021.
Uznesenie č. 65/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie informácie z bodu rôzneho.
Starosta oznámil poslancom, že uznesenia boli splnené.

2. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod chodníkom v časti
U Petrášov
Starosta obce Ing. Dušan Duga pozval na zasadnutie OZ občanov z dôvodu realizácie chodníka
a majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod ním podľa vyhotoveného geometrického
plánu v časti od Petrášov po vybudovaný chodník U Kulíškov. Informoval, že občania, ktorí
tam bývajú požadujú vybudovať v tejto časti chodník, ktorý bude na pravej strane smerom od
Petrášov do Kulíškov. Ide o verejný záujem, pre vybudovanie chodníka musia byť
vysporiadané pozemky a navrhol cenu na výkup 1,- €/m2. Náklady bude znášať obec – dala
vypracovať geometrický plán, v tejto dobe sa robí projekt na odkanalizovanie chodníka, zmluvu
na výkup a návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po prerokovaní OZ schvaľuje výkup
pozemkov.

Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje kúpu nehnuteľností
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46
m2 ako diel 5 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/14 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 10 m2 ako diel 6 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 30025 vo vlastníctve Ján Petráš
v celosti – LV 1691,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
12 m2 ako diel 3 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/15 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2 ako diel 4 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 30024 vo vlastníctve
Miroslav Petráš v celosti – LV 1039,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
13 m2 ako diel 1 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/16 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4 m2 ako diel 2 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 30023 vo vlastníctve
Pavol Petráš v celosti – LV 2941,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202
m2 ako diel 25 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/17 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 85 m2 ako diel 26 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 34907/2 vo vlastníctve Ján
Bruško v podiele 6/25, Jarmila Brušková v podiele 6/25, Pavol Bruško v podiele 6/25 – LV
3391,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68
m2 ako diel 21 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/19 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 40 m2 ako diel 22 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 34905/1 vo vlastníctve Zuzana
Oslejová v celosti – LV 33,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5
m2 ako diel 19 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34902/20 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1 m2 ako diel 20 odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 34904 vo vlastníctve Ján
Bruško v podiele 1/5, Jarmila Brušková v podiele 1/5– LV 294, Pavol Bruško v podiele 2/5 –
LV 2727,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34901/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50
m2 ako diel 14 a novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34901/7 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2 ako diel 15 odčlenené od pôvodnej CKN parc. č. 34901/1 vo vlastníctve Dušan
Majtán v celosti – LV 1833,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34895/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30
m2 ako diel 11 odčlenený od pôvodnej CKN parc. č. 34895/1 vo vlastníctve Emília Kučerová
v ½ a Vlastimil Kučera a Emília Kučerová, BSM v ½ – LV 1591,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34860/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16 m2 ako diel 10 odčlenený od pôvodnej EKN parc. č. 34895 vo vlastníctve Ján Bruško
v podiele 6/50, Jarmila Brušková v podiele 6/50, Pavol Bruško v podiele 6/50 – LV 3389,
- novovytvorený pozemok CKN parc. č. 34860/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
36 m2 ako diel 9 odčlenený od pôvodnej EKN parc. č. 34892 vo vlastníctve Vladimír Vdoviak
v celosti – LV 346 všetko v k.ú. Brestovec podľa GP č. 121/2021, zo dňa 4.10.2021
vypracovaný firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V.P. Tótha 30, 905 01 Senica,
úradne overený dňa 10.11.2021 pod č. G1-453/2021 v sume 1,- €/m2. Novovytvorené pozemky
budú slúžiť k majetkovo-právnemu vysporiadaniu chodníka. Zároveň poveruje starostu obce
pri podpisovaní kúpnej zmluvy.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

3. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 prečítala kontrolórka obce
p. Jarmila Šulovská. Kontrolná činnosť bola určená Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok
2021, schválený OZ dňa 26.11.2020, uznesením č. 51/2020 a Plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021, schválený OZ dňa 13.9.2021, uznesením č. 37/2021. Kontroly boli zamerané na
dodržiavanie ustanovení zákonov, kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce. Kontrolou boli sledované vystavené účtovné doklady,
zápisy, interné doklady, kontrola hospodárenia obce, vrátane jeho zmien. Spolu bolo 8
zasadnutí a prijatých 65 uznesení, ktoré boli podpísané starostom obce v lehote do 10 dní.
Kontrolou za preverované obdobie neboli zistené porušenia všeobecných záväzných právnych
noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť. /Viď. priložená príloha/
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec
1. k o n š t a t u j e, že hlavná kontrolórka Jarmila Šulovská predložila Obecnému zastupiteľstvu
v Brestovci v súlade v súlade s § 18. f ods. 1. písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení Správu z kontrolnej činnosti za rok 2021
2. b e r i e n a v e d o m i e Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021.

4. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2021
Správu za IV. štvrťrok 2021 predložila účtovníčka obecného úradu p. Ing. Adela Bednárová.
Správa tvorí prílohu zápisnice. Po prerokovaní OZ berie na vedomie správu za IV. štvrťrok
2021.
Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za IV.
štvrťrok 2021.

rozpočet na rok
2021 v €

rozpočet po
zmenách v €

100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy

420 800,00
362 450,00

505 510,00
405 330,00

397 416,44
351 725,88

397 416,44
18 406,74

300 - granty a transfery

108 430,00

161 090,00

112 085,44

112 085,44

891 680,00

1 071 930,00

861 227,76

527 908,62

200 - kapitálové príjmy

10 000,00

10 000,00

147,00

1 071,00

300 - granty a transfery

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

1 071,00

1 071,00

28 000,00

182 700,00

148 548,20

106 207,20

929 380,00

1 264 630,00

1 010 846,96

635 186,82

600 - bežné výdavky

881 330,00

1 070 980,00

918 907,71

573 052,04

700 - kapitálové výdavky

10 000,00

18 000,00

3 402,00

3 402,00

0

0

0

0

Výdavky celkom:

891 330,00

1 088 980,00

922 306,71

576 454,04

HV:

38 350,00

175 650,00

88 540,25

58 732,78

bežné príjmy spolu:

kapitálové príjmy spolu:
400-finančné príjm. operácie
Príjmy celkom:

800 - finančné operácie

Plnenie rozpočtu
čerpanie rozpočtu z HČ, čerpanie €

5. Návrh – VZN č. 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Brestovec
Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN č. 1/2022 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Brestovec. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 21.1.2022 a zvesený 8.2.2022.
Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú VZN č.1/2022.
Uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje VZN č. 1/2022 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Brestovec.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Návrh – Dodatok č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.
1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení a na žiaka cirkevného školského zariadenia na
príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec
Starosta obce Ing. Dušan Duga predložil poslancom Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti na území obce Brestovec. Sumy boli
prepočítané podľa vzorca a koeficientu z podielových daní. Výška dotácie na rok 2022 je pre
materskú školu 2695 EUR/dieťa, školskú jedáleň 178 EUR/žiaka a školský klub detí 593
EUR/žiaka.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013, ktorý tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2013 o určení
výšky dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestovec.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

7. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Brestovec žiada o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2022 vo výške 800,- € na dvojdňový autobusový zájazd. Po prerokovaní poslanci OZ schválili
príspevok vo výške 800,- €.

Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre ZO Slovenského zväzu
záhradkárov Brestovec vo výške 800,- €.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
TJ Brestovec žiada o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 vo výške 7.000,- € na činnosť
organizácie a pre mládežnícke mužstvo. Po prerokovaní poslanci OZ schválili príspevok vo
výške 7.000,- €.
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre TJ Brestovec v sume 7.000,- €
a to v mesiaci marec 2022 vo výške 3.500,- € a v mesiaci august 2022 vo výške 3.500,- €.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
NsP Myjava, Hematologicko-transfuziologické odd., žiada o poskytnutie finančnej dotácie na
rok 2022 vo výške 150,- € pre darcov krvi po odbere na občerstvenie. Finančnou dotáciou chcú
podporovať darcovstvo krvi v regióne Myjava. Po prerokovaní poslanci OZ schválili príspevok
vo výške 150,- €.
Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre NsP Myjava, Hematologickotransfuziologické odd., vo výške 150,- €.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

8. Rôzne:
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť p. Emílie Kučerovej s manž.
Vlastimilom Kučerom o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce podľa GP č. 254/2021 zo
dňa 13.12.2021 vypracovaný firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V.P. Tótha 30, 905
01 Senica, úradne overený dňa 31.1.2022 pod č. 25/2022. Pozemky sa nachádzajú za
regulovaným potokom Brestovec a sú súčasťou dvora rodinných domov č. 183 a č. 194. Po
prerokovaní poslanci súhlasia s predajom.

Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Emílie Kučerovej, rod.
Kulíškovej a manž. Vlastimila Kučeru o odkúpenie obecných pozemkov – novovytvorená parc.
č. 37311/4 – diel 1 o výmere 13 m2 – vodná plocha a novovytvorená CKN parc. č. 37317/1 –
diel 2 o výmere 360 m2 - trvalý trávnatý porast, odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 37317,
LV č. 1411 v k.ú. Brestovec, podľa GP č. 254/2021 zo dňa 13.12.2021 vypracovaný firmou
GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, úradne overený dňa
31.1.2022 pod č. 25/2022.
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 za regulovaným potokom
Brestovec a sú súčasťou dvora rodinných domov č. 183 a č. 194,
- obec zverejní zámer predaja na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom,
- kúpna cena je stanovená na 1,- € za m2, t.j. 373,- €,
- náklady na vyhotovenie GP, kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude
znášať kupujúci.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť MDDr. Viktora Margiticsa
a PharmDr. Jany Margitics, rod. Šimovej o uzatvorenie budúcej Zmluvy o zriadení vecného
bremena na uloženie
realizácie časti prístupového chodníka pre peších na pozemku CKN parc. č. 35054/2 – zastav.
plocha a nádvorie – 4645 m2 na LV č. 1411 vo vlastníctve obce v rozsahu PD, vypracovanej
v 05/2021 Ing. arch. R. Šardinom. Po prerokovaní OZ schvaľuje zriadenie budúceho vecného
bremena.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na
parcelu registra „C“ – parc. č. 35054/2 – zastav. plocha a nádvorie – 4645 m2 na LV č. 1411
vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec v prospech budúceho
oprávneného MDDr. Viktora Margiticsa a PharmDr. Jany Margitics, rod. Šimovej, ktorému
zodpovedá právo:
- realizácie časti prístupového chodníka pre peších na pozemku CKN parc. č. 35054/2
v rozsahu PD, vypracovanej v 05/2021 Ing. arch. R. Šardinom,
- oprávnenie budúcich oprávnených na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na predmetný
pozemok za účelom realizácie, údržby, opráv, rekonštrukcie prístupového chodníka počas
životnosti stavby,
- povinnosť budúceho povinného počas životnosti stavby strpieť na vecným bremenom
zaťaženej časti pozemku zákaz budovania stavieb a trvalých zariadení, zákaz vykonávať
zemné práce a vysádzať trvalé porasty,
- povinnosť budúcich oprávnených dodržiavať také podmienky, aby nedošlo ku škode na
pozemku CKN parc. č. 35054/2.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, Katarína Vrbová
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta informoval:
- „Brestovec – rozšírenie vodovodu“ – prerobiť rozpočet, projekt rozdeliť na štyri etapy,
nakoľko posledné vyhlásené výzvy upravili a bolo možné čerpať max 500 tisíc €. V prvej
etape by sa vybudoval vodovod aspoň po obchod,
- hlásenie rozhlasu formou SMS, informovanie občanov cez mobilnú aplikáciu, e-mailom alebo
cez webové stránky na zasielanie aktualít z obce.
- starosta obce prečítal „Žiadosť o stanovisko“, e-mail od Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, Jeséniova 17, Bratislava. Jedná sa o podnet, v ktorom upozorňujú na zvážanie
odpadov v lokalite pri obci Brestovec, popri rieke Myjava v k.ú. Myjava. Skládka je dlhá
približne 150 m, šírka 2,5–3 m. Podľa informácií od miestnych, odpad vyvážajú občania obce
Brestovec a to prevažne zeminou a BRKO. Obec má zaslať stanovisko k uvedenej skládke,
či máme vedomosti o tomto odpade.

9. Diskusia
Pani Jana Malková informovala, že v časti u Ticháčkou nesvieti verejné osvetlenie. Starosta
oznámil, že bola nahlásená porucha prevádzkovateľovi EcoLed Solutions a.s. Senec, majú
zamestnancov v karanténe. Takže musíme čakať, pracuje sa na odstránení poruchy.
Pani Miriam Jancová sa informovala, či sa nedá orezať lipa pri dome p. Vdoviaka. Starosta
odpovedal, že už v minulosti na náklady obce orezala konár, keď spadol na susednú
nehnuteľnosť. Starosta odpovedal, že lipu dá orezať firme, náklady bude znášať aj p. Vdoviak.

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

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Monika Vaculová, dňa 9.2.2022

Zapísala:

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

Štefan Vachula, dňa 9.2.2022

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

Darina Dugová, dňa 9.2.2022
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