Obecný úrad

B R E ST O V A N Y

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
8. júna 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny prítomní
Neprítomní: Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško, Miroslav Bachratý
Prizvaní: Ing. Ľudmila Čirkeová, obecná kontrolórka
Ing. Marcela Mišáková, účtovníčka OcÚ
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zahájil a prítomných poslancov a
občanov privítal Ing. Jozef Gabriel, starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Mikuláša Nižnanského a Ing. Martina Mráza, za zapisovateľku určil
Jarmilu Hrušovskú, pracovníčku OcÚ.
Program:
1. Kontrola úloh.
2. Záverečný účet obce Brestovany za rok 2011.
3. VZN č. 5/2012 Zmien a doplnkov č. 02/2011 Územného plánu obce
Brestovany.
4. Investičná výstavba.
5. Rôzne.
V úvode rokovania vyzval starosta obce poslancov, aby schválili program
rokovania OZ. Ing. Mráz žiada v budúcej pozvánke poslancom rozpísať bod
„Rôzne“, aby mali poslanci predstavu o tom, čo sa bude v tomto bode prejednávať.
Starosta toto prisľúbil zabezpečiť.
Uznesenie

č. 23/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: 6 poslancov za (Mgr.Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz a Ing. Mikuláš Nižnanský), 0 proti, 0 zdržal sa
hlasovania

-21. Kontrola úloh.
V tomto bode starosta informoval poslancov:
Konanie X. Ročníka BHS prebehlo k spokojnosti všetkých zúčastnených - tak
účinkujúcich súborov ako aj prítomných občanov. Najviac pochvál dostal
Obecný úrad ako organizátor podujatia od speváckeho zboru „Vrútočanka“ ale
aj od ostatných speváckych súborov z Modranky, zo Suchej nad Parnou, zo
Zavaru a z Opoja. Starosta obce ďalej poďakoval za zorganizovanie tejto akcie
našim seniorom, ktorí sa najviac pričinili o zdarný priebeh tejto akcie,
poslancom a pracovníčkam Obecného úradu v Brestovanoch.
– 23.5.2012 bolo stretnutie sociálnej komisie so stravníkmi – dôchodcami, je
záujem ďalších seniorov o stravovanie, na tomto stretnutí noví záujemci o
stravovanie odovzdali rozhodnutia o výške dôchodku. Ing. Čirkeová
vypracovala prehľad o stravovaní, najmä dôvod vrátenia stravných lístkov
( keď je múčne jedlo – v piatok, prípadne nezáujem o stravu v pondelok ),
komisia chce stanoviť podmienky stravovania a ich dodržiavanie. Podľa
týchto vypracovaných kritérií sa bude stravovanie poskytovať.
– Ing. Ľudmila Čirkeová, ako novozvolená obecná kontrolórka obce Brestovany
nemôže súčasne vykonávať funkciu členky sociálnej komisie, starosta obce
navrhuje za člena sociálnej komisie doplniť poslanca Petra Vaška. Pretože nie
je na tomto zasadnutí prítomný, prerokuje sa doplnenie člena sociálnej komisie
na budúcom zasadnutí OZ.
– Dňa 16.9.2011 bol na obecný úrad doručený list z Ministerstva obrany SR,
Správy nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava o vyhlásení osobitného
ponukového konania na prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného
majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR. Jednalo sa o PMS Brestovany
– areál muničných skladov pozostávajúcich zo stavieb skladov, príslušenstva k
stavbám a pozemkov. Primeraná cena uvedených stavieb a pozemkov je
141.000,00 €. Ministerstvo obrany SR, ako správca predmetného majetku štátu
od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 20 %
primeranej ceny. Starosta obce postupoval v zmysle zákona č. 172/2004 Z.z. o
prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec alebo
vyšší územný celok. Tento zákon sa mení a dopĺňa zákonom č. 394/2008 Z.z. o
prevode vlastníctva nehnut. majetku – v § 3, ods. 2 znie: Ak v lehote podľa
ods.1 neprejaví záujem o majetok štátu žiadna štátna rozpočtová organizácia
alebo štátna príspevková organizácia, ministerstvo alebo organizácia je
povinná vykonať osobitné ponukové konanie podľa osobitného predpisu,
okrem opakovaného osobitného ponukového konania. Ak ani po opakovanom
ďalšom osobitnom ponukovom konaní žiadny záujemca nepredloží cenovú
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majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Prítomní
poslanci vyslovili nespokojnosť v tom zmysle, že v prvom rade sa touto témou
malo zaoberať OZ a vydať rozhodnutie k tejto problematike. K problému mal
pripomienky Ing. Kuhajda - výberové konanie prebiehalo vo viacerých kolách,
podľa uvedeného zákona.
2. Záverečný účet obce Brestovany za rok 2011.
Starosta obce informoval, že záverečný účet bol vyvesený podľa zákona po
dobu 15 dní pred zasadnutím OZ. Všetkým poslancom bol tento materiál zaslaný
mailom 4 dni pred zasadnutím OZ.
- Ing. Mráz uviedol, že mail dostal 1 deň pred zasadnutím. Ďalej pripomenul, že
záverečný účet bol vypracovaný 24.4.2012 v budúcnosti požaduje doručenie 2 týždne
pred zasadaním OZ, aby sa poslanci mohli k prerokovaným materiálom vyjadriť.
Záverečný účet je doplnený vypracovaným Programovým rozpočtom obce
Brestovany na rok 2011, plnením rozpočtu za rok 2011 a Správou o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany za obdobie január – december 2011.
Záverečný účet obce Brestovany za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta
obce požiadal poslancov o vyjadrenie sa k záverečnému účtu.
Ing. Mráz požiadal o prednesenie záverečného účtu.
O záverečnom účte stručne informovala účtovníčka OcÚ Ing. Mišáková,
ktorá zodpovedala na otázky poslancov. Ing. Mráz a p. Hudecová mali dotaz k
položke Daň z nehnuteľnosti, kde obec eviduje pohľadávky vo výške 6 900 €,
p.Mišáková odpovedala, že to sú nezaplatené dane. Ing. Mráz chce do budúceho
zastupiteľstva spracovať všetky nedoplatky do r. 2009, aby OZ rozhodlo o ich
vymáhaní, resp. stornovaní. V diskusii priebežne odpovedala na dotazy poslancov
Ing.Mišáková.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorú spracoval R. Ďuriš
- obecný kontrolór zhodnotil Ing. Mráz ako slabú, komentujúcu len zákonnosť.
Starosta obce predniesol Správu nezávislého audítora Ing. Veroniky
Tibenskej, ktorá uskutočnila audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Obec
Brestovany k 31.12.2011. Konečné stanovisko auditorky Ing. Tibenskej: „Podľa
môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie OBCE
BRESTOVANY
k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“ Správa o audite je k nahliadnutiu na
Obecnom úrade v Brestovanoch. Poslanec Mráz uviedol, že táto správa je prílohou
záverečného účtu obce a nebola poslancom dodaná, na čo mu starosta odpovedal, že
je to ucelený zväzok v počte vyhotovenia 2 ks. Správa je k nahliadnutiu na obecnom
úrade, ktorá sa poslancom neposiela.
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Obecné zastupiteľstvo po prejednaní
schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: 4 poslanci za (Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing. Mikuláš Nižnanský)
1 poslanec sa zdržal hlasovania – Ing. Jozef Krivošík
1 poslanec schvaľuje s výhradami – Ing. Martin Mráz
berie na vedomie
– správu hlavného kontrolóra za rok 2011
– správu audítora za rok 2011
Hlasovanie : 6 poslancov za ( Mgr.Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing.Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz a Ing. Mikuláš Nižnanský) 0 proti, 0 zdržal sa
hlasovania
3. VZN č. 5 - Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu Obce Brestovany.
Starosta obce predniesol Správu o postupe obstarávania a prerokovania
Zmeny a doplnkov 02/2011 Územného plánu obce Brestovany, ktoré boli
vypracované na základe požiadavky obce Brestovany. Cieľom riešenia návrhu ZaD
02/2011 ÚP obce Brestovany bolo prehodnotiť možnosti vytvorenia nových
funkčných plôch v novej lokalite pre umiestnenie plôch s funkčným využitím služby,
výroba, rekreácia a šport a potrebnou dopravnou a technickou vybavenosťou a
zeleňou, podľa zámerov budúceho investora.
Spracovateľom Zmien a doplnkov 02/2011 ÚP obce Brestovany je
Ing.arch. Eva Krupová, obstarávanie zmeny ÚP bolo zabezpečované v zmysle § 2a
Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. Polonec.
Všetky stanoviská a pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci prerokovávania boli
zapracované do Zmien a doplnkov 02/2011.
Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor územného plánovania odporučil
Obecnému zastupiteľstvu v Brestovanoch predložený návrh ÚPD „Zmeny a doplnky
02/2011 Územného plánu obce Brestovany“ schváliť.
Uznesenie

č. 25/2012-OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
a) správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 02/2011 Územného plánu obce
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b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k
návrhu Zmien a doplnkov 02/2011 Územného plánu obce Brestovany
schvaľuje
a) Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu obce Brestovany,
b) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien
a doplnkov 02/2011 Územného plánu obce Brestovany (príloha č.2)
c) VZN č. 5/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2011
Územného plánu obce Brestovany
ukladá
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 5/2012
Termín:
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2011
b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2011
Územného plánu obce Brestovany schvaľovacou doložkou
Termín:
do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 02/011
c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2011 Územného plánu obce
Brestovany Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť
MDVaRR SR
Termín:
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2011
d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2010 Územného plánu obce Brestovany
v obci, na Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na stavebnom úrade (Spoločný
obecný úrad v Trnave)
Termín:
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2011
Hlasovanie: 6 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz a Ing.Mikuláš Nižnanský), 0 proti, 0 zdržal sa
hlasovania
4. Investičná výstavba.
Starosta obce informoval poslancov, že bola podpísaná zmluva s firmou
MARO s.r.o., Sučany na vybudovanie multifunkčného ihriska v areály ZŠ.
S realizáciou sa začne v mesiaci júl a podľa harmonogramu bude výstavba trvať
21 dní.
Starosta ďalej oznámil, že sa vybavila asfaltová drť na opravu bočných
miestnych komunikácií (začne sa s opravou ul. Nivy, Staničná, Mlynská, parkovisko
ZŠ, parkoviská pri TJ, miestnych cintorínoch). Poslankyňa p. Hudecová mala dotaz k
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je strmá a dažde by túto asfaltovú drť odplavili. Poslanec Hlavna povedal, že je v
stavebnej komisii a on o tejto akcii nevedel, starosta odpovedal, že to sú len
najnutnejšie opravy – tu postačuje asfaltová drť. Opravy MK sa narýchlo zabezpečili
len tento týždeň .
- k problematike MK mal pripomienky p. Ohrablo.
5. R ô z n e.
V tomto bode rokovania sa prejednalo nasledovné :
– Ing. Čirkeová predniesla „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Brestovany za rok 2012“, kde spracovala hlavne zameranie kontrolnej činnosti
v II. polroku 2012. K tomu mal pripomienku Ing. Krivošík, že mu tu chýba
kontrola základnej školy – ako sú vynaložené finančné prostriedky.
Ing. Čirkeová chce zahrnúť kontrolu financovania ZŠ do plánu činnosti v
budúcom roku. Ing. Mráz zhodnotil „Plán kontrolnej činnosti“ ako dobre
stanovený, ale taktiež chce kontrolovať financie ZŠ už v tomto roku.
Ing.Čirkeová súhlasí a súčasne pripomenula zváženie zvýšenie úväzku
obecného kontrolóra poslancami OZ, vzhľadom na množstvo činností, ktoré je
treba kontrolovať, primerane k vykonanej činnosti. Zastupiteľstvo sa tým bude
zaoberať v septembrovom zasadnutí.
Uznesenie

č. 26/2012-OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany za rok 2012
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz a Ing. Mikuláš Nižnanský)
– žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov – kozmetického
salóna Janka
– žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom priestoru kaderníctva.
Obidve žiadateľky – Jana Hrašnová a Jana Ondreášová žiadajú predĺžiť
nájomnú zmluvu s pôvodnou výškou nájmu, vo svojej žiadosti píšu - aby
neboli prinútené zvýšiť ceny za svoje služby.
Poslanec Hlavna sa pýtal starostu či existujú aj iní záujemcovia, starosta
odpovedal – momentálne nie sú iní záujemcovia o uvedený priestor.
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č. 27/2012-OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
– s predĺžením nájomnej zmluvy Jane Hrašnovej na prenájom priestorov
kozmetického salóna Janka na dva roky za jestvujúcich podmienok
– s predĺžením nájomnej zmluvy na prenájom priestorov kaderníctva Jane
Ondreášovej na dva roky za jestvujúcich podmienok
Hlasovanie: 6 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová,
Ing. Jozef Krivošík, Ing.Martin Mráz a Ing. Mikuláš Nižnanský)
– sťažnosť Jozefa Zifčáka na Poľnohospodárske družstvo Zavar, ktorého
mechanizmy znečisťujú Kríčkovú ulicu rozvážanou slamou, hnojom,ďatelinou,
obilím ap. Na túto sťažnosť zareagoval člen Predstavenstva PD Zavar pán
Stríž, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ, tak isto OcÚ obdržal list od
predsedu PD Zavar Ing. Holčeka. Obhajujú poľnohospodárske družstvo v tom
zmysle, že sťažnosť nie je plne opodstatnená. Kríčková ulica je jediná
prístupová cesta na polia, teda ju musia využívať. Fotografie traktorov a
nákladných áut v prílohe sťažnosti nie sú hodnoverné, odfotografované stroje
nie sú družstevné, fotografie sú naaranžované, možno jediná zodpovedá
sťažnosti. To, že družstevníci vyvážajú močovku na polia a prevádzkujú
nelegálne poľné hnojiská nie je pravda, hnojisko je legálne schválené zmluvou
s príslušnými orgánmi. Traktoristi majú príkaz nenakladať plné vlečky - aby sa
predošlo znečisťovaniu ulice. PD Zavar zabezpečí, aby sa znečistenie vozovky
slamou a prípadne blatom z poľa odstraňovalo. Po prešetrení sťažnosti na PD
Zavar – záver jednania je nesúhlas s uzavretím Kríčkovej ulice.
U z n e s e n i e č. 28/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
nesúhlasí
so zákazom používania cesty na ulici Kríčková pre potreby Poľnohospodárskeho
družstva Zavar
Hlasovanie: 5 poslancov za (Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz) 1 zdržal sa hlasovania ( Emília Hudecová), 0 proti
– je zverejnený predbežný návrh na GVD 2012/2013, podľa ktorého nebudú
ranné zrýchlené vlaky do BA ani poobede z BA zastavovať v Brestovanoch.
Do 07.07. je možnosť toto pripomienkovať na VUC. Jedná sa o vlaky smer
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Je zverejnená webová stránka ŹSR: www.vlaky.net/zeleznice/spravy/4515Navrh-GVD-20122013-pre-osobnu-dopravu/, kde môžu občania nový
cestovný poriadok pripomienkovať.
– p. Ivan Kuhajda uviedol, že spoje využíva veľa občanov, a preto by sa v ich
mene mala angažovať aj obec.
– Firma RAVEN - môže poskytnúť nenávratnú pôžičku až 30.000 € (na strešné
krytiny) využiť na zastrešenie kabín TJ Brestovany, alebo na inú akciu –
oplotenie ap.
U z n e s e n i e č. 29/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
so žiadosťou o poskytnutie nenávratnej pôžičky z firmy RAVEN na zastrešenie
futbalových kabín
Hlasovanie: 6 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová
Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský)
– vypúšťanie kanalizácie (do záhrad ap.) občanmi, ktorí nie sú pripojení na
kanalizáciu. Fi TAVOS a.s. rozposlala občanom faktúru s prípisom – výzvou
na kompletizáciu uzatvorenej zmluvy resp. novej zmluvy na odvedenie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Vo faktúre – prípise sa upozorňuje,
že v prípade nerešpektovania ustanovenia zákona č. 394/2009 sa občan
dopúšťa priestupku podľa §40, ods. 1, písm. e zákona. Občanov, ktorí nemajú
v obci zriadenú kanalizačnú prípojku bude TAVOS a.s. nahlasovať na
Obvodný úrad ŽP v Trnave, ktorý uloží pokutu za priestupok podľa zákona od
16 € až do výšky 331 €.
Ing.Mráz navrhuje spracovať zoznam občanov, ktorí nemajú kanalizačné
prípojky a tento predložiť na septembrovom zasadnutí OZ.
– pani Grobarčíková mala dotaz na starostu obce, čo je povinnosťou obce a čo
občana pri zabezpečovaní kanalizačnej prípojky. Starosta odpovedal, že obec
zabezpečí prípojku od hlavného zberného potrubia po hranicu pozemku
občana. To je osadenie a pripojenie suda, čerpadla, elektr. skrine a plavákov.
– k uvedenej problematike mal pripomienky p. Ohrablo
– Ing. Mráz tu uviedol, že tieto informácie občania nemajú a je potrebné ich
občanom dať
– p. Hubináková mala dotaz, kto zabezpečuje poklopy na kanalizačnú šachtu –

–

–

–

–

–

–

–

–
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Starosta obce vyslovil nutnosť riešiť poruchy na kanalizačných prípojkách,
ktoré doteraz odstraňuje obec na vlastné náklady. Veľakrát sú poruchy
zapríčinené nezodpovedným konaním občanov – vhadzovaním najmä rôznych
handier a iného odpadu, starosta navrhuje riešiť s komisiou, dokedy bude obec
poruchy opravovať bez spoplatnenia.
Mgr. Engelhardt požadoval na minulom zasadnutí dať retardéry na ulicu
Vodárenská a Borová, starosta odpovedal, že retardéry žiadajú občania aj na
ulicu Staničná, Hájska, Brestová čiže takmer v celých Brestovanoch, čo nie je
reálne
Ing. Krivošík nie je spokojný s úrovňou zápisníc, zápisy sú robené
nedostatočne, na otázky nemá odpovede, s ním súhlasí Ing. Mráz, apeluje na
poslancov, aby zápisnice – podľa neho skrátené, parafrázované a
nepostačujúce, ako overovatelia nepodpisovali. Nesúhlasí, aby sa
zapisovateľky striedali, čím je každá zápisnica písaná iným štýlom.
Ing. Mráz sa vyjadril k internetovej stránke obce, mal stretnutie s Martinom
Miklovičom, ktorý prevzal prevádzkovanie domény, robí to bez nároku na
odmenu, je sklamaný z toho, že obec mu nedodáva žiadny materiál. Na stránke
bola po dlhom čase spustená diskusia, tým je daná možnosť občanom na
vyjadrenie sa k dianiu, chýbala mu spätná väzba od ľudí. Ďalej Ing. Mráz
konštatuje, že v kolónke uznesenia tieto nie sú uvádzané – zodpovedal starosta
obce – všetky uznesenia sú uvádzané v zápisniciach, taktiež starosta spomenul,
že spravovanie internetovej stránky sľúbil poslanec Ing. Ivančík, ktorý však nie
je už asi šiesty krát prítomný na zasadnutí OZ. Starosta požiadal poslancov,
aby poslali svoje fotografie na mailovú adresu Martina Mikloviča :
mm@westcom.sk, tieto sa uverejnia na našej webovej stránke.
p.Hlavna mal dotaz kto sa má starať o chodník v MŠ, bol by rád, keby sa
chodník opravil, nie sme taká chudobná obec, aby sme na toto nemali –
odpovedal starosta obce, že to je dlhodobá záležitosť, mala by sa o to starať
škola, ale teraz pri výstavbe multifunkčného ihriska s opraví aj chodník.
p. Hlavna sa zaujímal, či sa bude aj tento rok maľovať kuchyňa školskej
stravovne - minulý rok túto on vymaľoval, podľa neho je treba dať príkaz
vedúcej školskej jedálne na vymaľovanie kuchynských priestorov a k nim
príslušných skladov, ďalej sú poškodené dvere, ktoré by mala ešte v záruke
opraviť firma.
p. Hlavna vyslovil obavy, či bude postačovať kapacita základnej školy – v
materskej škole je veľa detí – p. Hudecová odpovedala, že tento rok kapacita
stačí, budúci rok sa bude musieť riešiť vyučovanie v priestoroch detského
klubu – toto musí riešiť riaditeľka ZŠ. Teraz budú dve triedy prvého ročníka,
ktoré sa v druhom ročníku zlúčia do jednej triedy.
p. Hudecová – porasty zatieňujú verejné osvetlenie, taktiež občania
neudržiavajú niektoré porasty, ktoré prekážajú pri chôdzi na verejnom
priestranstve – starosta prisľúbil, že týchto osloví
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že toto by mal zabezpečiť VÚC Trnava, ktorý v súčastnosti nezabezpečuje ani
opravy štátnej komunikácie.
– na dotaz, ako sa doriešila jednosmerná premávka na Orechovej ul. odpovedal
starosta, že dopravná značka označujúca jednosmernú cestu bude osadená pri
dome č.1 a pri vjazde na Orechovú ul. pri zvoničke sa osadí značka zákaz
vjazdu. Týmto sa umožní prístup poľnohospodárskych strojov do polí po
poľnej ceste pri železničnom moste od križovatky. Tento úsek bude
obojsmerný.
D i s k u s i a:
Ing. Ohrablo, ako člen stavebnej komisie žiada vypracovať zoznam, čo je
treba v obci urobiť a predložiť, aké finančné prostriedky obec má, vrátil sa tiež k
poškodenému chodníku v škole, čo v delimitačnom protokole prebrala riaditeľka ZŠ
– to má na zodpovednosti aj opraviť. Opätovne upozornil na činnosť stavebnej
komisie ..… zoznam opráv komunikácií stále nevidel..... čo sa týka kanalizácie,
upozornil na zodpovednosť obce za vypúšťanie žúmp do záhrad a Rošlíma …..
hovoril tiež, že výzva od TAVOS-u nie je zameraná na ochranu životného prostredia
ale hlavne na pripojenie sa ľudí ku kanalizačnej sieti a tým zväčšenie počtu
zákazníkov.
Ing. Mráz upozornil, že ochrana životného prostredia je naša zodpovednosť
a nie TAVOS-u a máme aj VZN na ochranu ŽP a mali by sme ho aj používať v
bežnom živote.
Ing. Ondrej Kuhajda sa pýtal, čo je so školou, či je stavebné povolenie,
chce vedieť odpoveď aj termín. Ing. Mráz – toto by malo byť v kontrole úloh.
Starosta odpovedal, že problém je finančný – či pôjdeme cez úver alebo zistiť iné
finančné možnosti (dať si spracovať možnosti cez banky).
Pani Hudecová – doporučuje robiť výstavbu postupne, ako pri výstavbe
KD, nedať to len 1 firme.
Pán Ohrablo sa pýtal starostu obce, že v predvolebnom programe mal
výstavbu telocvične – z čoho to mieni realizovať, starosta odpovedal - len cestou
úveru. Pán Ohrablo sa pýtal, či je obec schopná splácať úver, starosta odpovedal, že
sa dá vypracovať prehľad o podmienkach poskytnutia úveru z peňažných ústavov.
Pani Hubináková vyslovila nespokojnosť k zverejňovaniu informácií na
webovej stránke – je nedostatočné a na oznamovacích tabuliach – je ich málo. Počet a
veľkosť oznamovacích tabúľ je obmedzený, treba doplniť nové tabule. Odpovedal
starosta obce – všetko bude zverejnené na internete, Ing. Mráz doporučuje
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Pani Hubináková a pani Pyšná sa pýtali, komu boli vyplatené financie keď
členovia komisií nezasadali, odpovedal Ing. Mráz – členom komisií je vyplatené len
za počet zasadnutí.
Pán Ivan Kuhajda mal dotaz – prečo sa kategorizujú dôchodci pri výbere
stravníkov – vie o tom, že záujem o stravovanie mali manželia Bohunickí, medzi
stravníkov bol zaradený len jeden z manželov – odpovedala pani Hudecová,
stanovený počet stravníkov sa zatiaľ nemení, pretože sa uvoľnilo len jedno miesto na
stravu, s týmto manželia Bohunickí súhlasili, keď sa uvoľní ďalšie miesto – postúpi
aj druhý z manželov. Na to mal pripomienku Ing. Mráz – stanovený počet stravníkov
sme zdedili po predchádzajúcom OZ, teraz bude zasadať sociálna komisia a bude sa
rozhodovať o strave pre všetkých dôchodcov, s podmienkami o výške platby za
stravné lístky.
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a
ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zápisnica zapísaná v Brestovanoch, dňa 15.6.2012
Zapísala: Jarmila Hrušovská
Overovatelia:

Ing. Martin Mráz

…........................................

Ing. Mikuláš Nižnanský

….......................................

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce

