Obecný úrad B R E S T O V A N Y

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
11.5.2012
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov
Ing. Ivančík Marek
Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
podľa prezenčnej listiny – 9 hostí

Overovatelia:

Mgr. Engelhardt Juraj
Hlavna Patrik
Lovecká Andrea

Zapisovateľka:

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice
určil Mgr. Engelhardta a p. Hlavnu a za zapisovateľku p. Loveckú. Starosta ospravedlnil Ing.
Ivančíka, ktorý je z pracovných dôvodov v zahraničí, a p. Bachratého, ktorý požiadal
o uvoľnenie zo zasadnutia o 19.30 hod. z pracovných dôvodov.
Program:
1. Kontrola úloh
2. VZN č.4/2012 Smernica o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
3. Investičná výstavba:
- výstavba multifunkčného ihriska ZŠ s MŠ Brestovany
- jednosmerná ulica Orechová ulica
- skládka kom. odpadu k.ú. Veľké Brestovany
4. Rôzne
- zákon o platových pomeroch starostov obcí novela zákona 253/94 /t.j. zák. č.
154/2011 Z.z./
- žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Brestovany
- X. ročník BHS
- doriešenie zabezpečenia poslednej rozlúčky a pohrebov v obci
- doriešenie využitia objektov a pozemkov bývalého vojenského hája v
Brestovanoch
5. Diskusia
6. Záver
Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ. Spýtal sa, či
niektorí z prítomných poslancov má námietky voči programu, a ak áno, nech ich prednesie.
Poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu o schválení
programu OZ.
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr.Engelhardt, p.Bachratý, Ing.Mráz, Ing.Krivošík, p. Hlavna,
p. Hudecová, Ing. Nižnanský, p.Vaško) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
1. Kontrola úloh
- Starosta skonštatoval, že akcia „stavanie mája“ dopadla dobre a poďakoval
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Brestovanoch, Jednote dôchodcov Brestovany
a speváckej skupine Seniorka za pomoc pri organizácii a priebehu tejto akcie.
- Starosta obce informoval prítomných poslancov, že s Ing. Čirkeovou bola uzatvorená
pracovná zmluva, ako novou kontrolórkou obce.
- Starosta obce informoval prítomných, že o 16.30 hod. sa konalo stretnutie poslancov
so soc. komisiou a požiadal p. Hudecovú, aby predniesla výsledky stretnutia.
P. Hudecová informovala prítomných, že dňa 23.5.2012 o 17.30 hod. sa uskutoční
stretnutie so stravníkmi a občanmi, ktorí majú záujem sa stravovať. Sociálna komisia
vypracuje kritériá, podľa ktorých sa bude stravovanie poskytovať a zistí sa záujem
o tieto služby. V prípade, ak bude záujem o stravu aj od imobilných občanov, obec
by zabezpečila rozvoz prostredníctvom zamestnanca - opatrovateľa, ktorý by
rozvážal stravu popri poskytovaní opatrovateľských služieb. Podľa záujmu občanov,
by obec vyhlásila výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície opatrovateľa.
- Starosta obce informoval o vyčistení priekop na Orechovej ulici pracovníkmi OcÚ
a o opravení zábradlia na Rošlímskej ulici.
- Ostatné úlohy sa priebežne plnia.
2. VZN č. 4/2012 Smernica o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
- Poslanci obdržali ucelený materiál k tomuto bodu programu k naštudovaniu. Starosta
obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN č. 4/2012. Po diskusii
a zapracovaní drobných zmien následne pristúpili k hlasovaniu.
UZNESENIE č. 18/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
VZN č.4/2012 Smernica o verejnom obstarávaní upravujúca postup verejného obstarávateľa pri
zadávaní zákaziek
Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr.Engelhardt, p.Bachratý, Ing.Mráz, Ing.Krivošík, p. Hlavna,
p. Hudecová, Ing. Nižnanský, p.Vaško) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
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3. Investičná výstavba
- Projekt „Multifunkčné ihrisko“ – starosta obce informoval poslancov o tom, že
dňa 14.4. 2012 bola vo Vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva, ďalej
bola ustanovená komisia na otváranie obálok, ktorá sa stretla 7.5.2012 o 10.00 hod.
Do súťaže sa zapojilo 10 firiem, ktoré zaslali cenové ponuky. Budúci týždeň sa
uskutoční výberové konanie. Na základe vybranej cenovej ponuky, treba aby OZ
schválilo, či sa bude obec podieľať na dofinancovaní projektu. Starosta, žiadal
poslancov, aby schválili dofinancovanie projektu do 80 tis. € bez ohľadu na to, ktorá
firma bude vybraná, pretože zmluva musí byť uzatvorená do 31.5.2012, aby sa
dodržal termín dokončenia ihriska do začiatku nového školského roku. Ing. Mráz
nesúhlasil so schvaľovaním dofinacovania projektu pred ukončením výberového
konania a myslí si, že po ukončení výberového konania je dosť času na zvolanie
mimoriadneho zastupiteľstva a posúdiť víťaznú firmu a presnú sumu dofinancovania. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.
UZNESENIE č. 19/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s dofinancovaním projektu „Multifunkčné ihrisko“ do výšky 80 tis. €
Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr.Engelhardt, p.Bachratý, Ing.Krivošík, p. Hlavna, p.
Hudecová, Ing. Nižnanský, p.Vaško) 1 proti (Ing.Mráz), 0 zdržal sa hlasovania
-

-

-

Jednosmerná ulica Orechová – starosta obce informoval poslancov, že
Poľnohospodárske družstvo Zavar podalo námietku voči zriadeniu jednosmernej
Orechovej ulice, pretože im zamedzíme prístup poľnohospodárskymi strojmi
k poliam. Po diskusii sa OZ dohodlo, že požiadame o názor odborníkov.
Skládka kom. odpadu – starosta obce informoval poslancov, že bola odobratá
vzorka spodnej vody spod skládky na rozbor firmou LABEKO, ktorá vypracovala
správu o nezávadnosti vzorky a správu sme zaslali na Krajský úrad životného
prostredia.
Kamerový systém – starosta obce informoval, že firma Westcom nám nezabezpečí
kamerový systém, pretože na to nemá oprávnenie. Do konca mája oslovíme iné
firmy, ktoré zriaďujú kamerové systémy.

P. Bachratý odišiel zo zasadnutia OZ z dôvodu pracovných povinností.
4. Rôzne
- Zákon o platových pomeroch starostov obcí novela zákona 253/94 /t.j. zák. č.
154/2011 Z.z./ - p. Lovecká /pracovníčka OcÚ/ predniesla prítomným poslancom
zmeny v zákone č. 253/94 Z.z. a potrebu prehodnotiť plat starostu vždy do roka.
Ing. Krivošík žiadal informáciu o činnosti starostu za obdobie jeho pôsobenia.
Starosta obce prezentoval projekty, do ktorých sa obec zapojila, a do ktorých sa
chystá zapojiť.

-4P. Hudecová navrhla zachovať starostovi pôvodný plat (minimálny plat + 20%
navýšenie podľa §4 ods.2 zák č. 253/94 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Po diskusii vyzval starosta obce poslancov hlasovať za návrh p. Hudecovej.
Hlasovanie: 3 poslanci za ( p. Hudecová, Ing. Nižnanský, p.Vaško) 4 proti (Ing.Mráz,
Mgr.Engelhardt, p. Hlavna, Ing. Krivošík), 0 zdržal sa hlasovania
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.
Keďže ďalšie návrhy v tejto veci neboli predložené, Obecné zastupiteľstvo v
Brestovanoch podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov – o plate
starostu nerozhodlo. Preto na základe § 3 ods.1 a § 4 ods.1 cit. zákona patrí starostovi plat vo výške určenej priamo zákonom – v sume 1.557,- € (slovom jedentisícpäťstopäťdesiatsedem eur)
UZNESENIE č. 20/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
b e r i e n a v e d o m i e,
že starostovi obce patrí plat na základe § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona 253/1997 Z.z. v znení
neskorších predpisov vo výške určenej priamo zákonom – v sume 1.557,- € (slovom jedentisícpäťstopäťdesiatsedem eur)
-

Žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Brestovany
Starosta obce predložil žiadosť ZŠ s MŠ Brestovany o navýšenie rozpočtu a požiadal Mgr. Bäumlovú riaditeľku ZŠ, aby oboznámila prítomných poslancov
o dôvodoch žiadosti.
Mgr. Bäumlová požiadala poslancov o pomoc pri havarijnom stave radiátorov
v školskom klube, ktoré treba urýchlene vymeniť, aby neboli napáchané ešte väčšie
škody.
Starosta obce upozornil p. riaditeľku, že radiátory boli v havarijnom stave aj v čase,
keď sa tvoril rozpočet a vtedy s riešením situácie nerátala.
P. Hudecová zastávala názor, že s havarijným stavom v škole a škôlke treba rátať aj
do budúcnosti a treba poskytnúť financie na odstránenie havarijných stavov.
Ing. Krivošík navrhol, aby situáciu posúdila stavebná komisia.
Po diskusii vyzval starosta obce poslancov k hlasovaniu k žiadosti o navýšenie
rozpočtu.

UZNESENIE č. 21/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
nesúhlasí
s navýšením rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Brestovany
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Nižnanský, p.Vaško), 1 zdržal sa hlasovania (Ing.Krivošík)
X. ročník BHS
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanom X. ročníku BHS, ktorý
organizuje obec Brestovany v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Brestovanoch.
Spomínaná akcia sa uskutoční 26. mája 2012 o 15.00 hod a zúčastní sa jej 7
pozvaných speváckych súborov. Požiadal poslancov, aby sa pripravovanej akcie
zúčastnili a pomohli zabezpečiť hladký priebeh.
- Zabezpečenie poslednej rozlúčky a pohrebov v obci
Starosta obce informoval poslancov o tom, že ohľadne zabezpečenia poslednej
rozlúčky a pohrebov v obci si spravil prieskum v okolitých obciach a firmách, ktoré
zabezpečujú tieto služby. V okolitých obciach vykonávajú tieto služby občania
z obce. Ak by sme oslovili firmy, ktoré zabezpečujú tieto služby, občanov by to
vyšlo 2-krát drahšie. Treba posúdiť, čo je pre občanov lepšie.
P. Hudecová navrhla tento bod nechať ešte otvorený a zistiť ďalšie možnosti riešenia
problému v prospech občanov.
- žiadosť o povolenie podnikania Ing. Čirkeovej ,kontrolórky obce
-

UZNESENIE č. 22/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
povoľuje
podnikať Ing. Čirkeovej Ľudmile kontrolórke obce
Hlasovanie: 7 poslancov za ( p. Hudecová,Ing.Mráz, Mgr.Engelhardt, p. Hlavna, Ing.
Nižnanský, p.Vaško, Ing.Krivošík), 0 proti 0 zdržal sa hlasovania
-

Využitie objektov a pozemkov bývalého vojenského hája v Brestovanoch
Starosta predostrel požiadavku majiteľa priestorov fy A-STUDIO, aby poslanci
vyjadrili svoj názor, ako najlepšie využiť tieto priestory.
Ing. Kuhajda sa spýtal starostu obce, prečo sa obec nezapojila do verejnej súťaže
o tieto objekty, nakoľko podľa jeho zistení, dostala obec vyrozumenie od
Ministerstva obrany o začatí odpredaja prebytočného majetku a podrobný popis
podmienok súťaže.
Starosta obce prisľúbil, že po preštudovaní predložených materiálov Ing. Kuhajdom
sa vyjadrí na budúcom zastupiteľstve.

5. Diskusia
- Ing. Krivošík vyjadril nespokojnosť so zápisnicami, z ktorých vypadávajú
pripomienky a dotazy poslancov a občanov, predložil dotazy a pripomienky
v písomnej forme, ale neboli prezentované na tomto OZ.
- P.Ohrablo upozornil starostu obce, že stavebná komisia je nečinná a ako člen
stavebnej komisie nebol prizvaný na stretnutia komisie. Nadviazal na názor p.Hlavnu
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-

-

-

z predchádzajúcich zasadnutí o postihu občanov, ktorí nemajú kanalizačné prípojky
a vypúšťajú kanalizáciu do potoka a do záhrad. Navrhol, či by sa čistenie kanalizácie
nemohlo realizovať cez obecný úrad a tak by bol prehľad o tom, kto si kanalizáciu
pravidelne čistí a kto ju vypúšťa do polí, záhrad a potoka.
P. Hubináková požiadala o zverejňovanie návrhov VZN na stránke obce.
P. Hlavna upozornil na chodník v materskej škole, ktorý je v havarijnom stave
a treba ho dať urýchlene do poriadku, aby nedošlo k úrazu.
Starosta obce navrhol, aby školská komisia preverila použitie peňazí určených na
údržbu základnej a materskej školy a kto má chodník udržiavať, či obec alebo škola.
Ing. Krivošík oponoval, že s tým komisia nič nemá, týmito informáciami má
disponovať zriaďovateľ, takže obec.
P. Ohrablo požiadal starostu obce, či by stavebná komisia nemohla dostať materiál,
koľko finančných prostriedkov môže obec uvoľniť na najnutnejšie opravy v obci a či
je možné požiadať o úver.
Ing. Mráz žiadal zverejniť zoznam dĺžnikov na stránke obce.
Ing. Mráz upozornil na nedoriešený problém s čističkou odpadových vôd v budove
na ihrisku, do dnešného dňa nikto nezisťoval, aká čistička bude potrebná a čo to
bude stáť.
Starosta požiadal stavebnú komisiu, aby do budúceho zastupiteľstva zistila, aká
čistička bude potrebná a predložila cenové ponuky.
P. Hubináková oznámila starostovi, že nie je spokojná s odpoveďou na svoj list a že
očakáva novú odpoveď.
Starosta jej povedal, aby žiadosť zaslala písomne.
P. Hlavna predložil cenové ponuky na certifikované detské ihriská, ktoré by sa mohli
zakúpiť pre materskú školu.
Starosta povedal, že sme sa zapojili do súťaže, a ak do pol roka nedostaneme
odpoveď, detské ihrisko zakúpi obec z vlastných zdrojov.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ v Brestovanoch.
V Brestovanoch, dňa 16.5.2012

Ing. Gabriel Jozef
starosta obce
Overovatelia: Mgr. Engelhardt Juraj ..........................................
Hlavna Patrik

Zapísala: Lovecká

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

