Obecný úrad B R E S T O V A N Y
____________________________________________________________
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
14. septembra 2012
____________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško
Hostia : viď priložená prezenčná listina
Rokovanie Obecného zastupiteľstva zahájil a privítal prítomných poslancov OZ a občanov Ing.
Jozef Gabriel – starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Miroslava Bachratého a
Mgr. Juraja Engelhardta, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ Brestovany.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh
Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2012
VZN 7/ 2012 o niektorých podmienkach držania psov
Štatút obce Brestovany
Investičná výstavba
- multifunkčné ihrisko
- prevádzkový poriadok
- detské ihrisko
- opravy ciest
6. Rôzne
Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby v úvode schválili program rokovania OZ. Spýtal sa či
niektorý z poslancov nemá námietky voči programu a ak áno nech i prednesie. Pán poslanec Ing.
Martin Mráz upozornil a mal jednu námietku, že už dvakrát žiadal, aby sa program rôzne
podrobnejšie rozpisoval, aby sa poslanci mohli náležite pripraviť.Následne pristúpili poslanci OZ k
hlasovaniu.
Uznesenie č. 35/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : 7 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília
Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 0 proti,0 zdržal sa
hlasovania

1. Kontrola úloh
Starosta obce informoval poslancov, že úlohy sa priebežne plnia.Oboznámil poslancov,že dňa 31.
augusta 2012 sa v obci Zavar konal akt kladenia vencov pri pomníku SNP pri príležitosti 68.
výročia SNP a 20 .výročia Ústavy SR. Aktu kladenia vencov sa zúčastnili obce Šúrovce, Dolné
Lovčice, Zavar a Brestovany. Kladenia vencov sa zúčastnil osobne starosta obce Ing. Jozef Gabriel ,
pracovníčky OcÚ Brestovany a členovia ZO SZPB. Ďalej oboznámil poslancov,že podľa poverenia
vykonáva na obci kontrolu Najvyšší kontrolný úrad SR .Kontrola bola zahájená 1.8.2012 a bude
ukončená v októbri 2012.
V ďalšom bode informoval starosta obce prítomných, že dňa 3.septembra bolo zahájenie školského
roka 2012/2013 a s tým spojené aj otvorenie multifunkčného ihriska.Otvorenia sa zúčastnili
pracovníci MŠVVŠ Ing. Bizoňová – sekcia financovania a rozpočtu MŠVVŠ školstva vedy,
výskumu a športu, Ing. Sládečková - riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva MŠ
VvaŠ SR, Ing. Kosár- riaditeľ odboru kapitálových výdavkov MŠVVŠ, Ing. Antalová vedúca
oddelenia ekonomických činností a zástupkyňa prednostky KŠÚ.
.
Starosta obce sa poďakoval žiakom a deťom ZŠ s MŠ v Brestovanoch, mažoretkám,slečne
Bachratej, ktorá cvičila s dievčatami na trampolínkach a pánovi Piknovi, že s prípravkármi TJ
Družstevník zahrali otvárací futbal.
Ďalej informoval poslancov o odchyte 13-tich psov u pána Barniaka.Psi boli za pomoci
pracovníkov Slobody zvierat a pána Jána Šišku z Veterinárnej stanice v Trnave odchytení a
umiestnení v útulku v Trnave.Obec by podľa zákona mala zabezpečovať odchyt voľne
pobehujúcich psov. Ďalší podobný prípad máme u pani Lelkešovej na ulici Vinohradská.
2. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2012
Starosta obce oboznámil prítomných,že materiál „Plenie rozpočtu za prvý polrok 2012“ bol
vyvesený a sprístupnený občanom na informačnej tabuli OcÚ a na internetovej stránke obce
www.brestovany.sk podľa zákona 15 dní pred schválením.
Materiál „Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2012“ obdržali taktiež poslanci OZ na preštudovanie a
ešte pred zasadnutím OZ zasadala finančná komisia, kde bola prizvaná aj účtovníčka OcÚ
Brestovany pani Ing. Marcela Mišáková.Predsedkyňa komisie pani Emília Hudecová zhodnotila,že
komisia bola oboznámená s plnením rozpočtu a na všetky otázky, ktoré komisia položila im bolo
zo strany účtovníčky OcÚ Brestovany zodpovedané.
Kedže aj na zasadnutie OZ v Brestovanoch bola prizvaná účtovníčka pani Ing. Mišáková, požiadali
ju poslanci,aby predniesla “Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2012”.Pani účtovníčka sa zamerala na
položky v príjmovej aj výdavkovej časti, ktoré boli upravované.Následne po prednesení správy sa
pani účtovníčka spýtala prítomných poslancov či majú nejaké ďalšie otázky.
Keďže poslanci OZ nemali žiadne ďalšie pripomienky pani Ing. Mišáková ešte podotkla,že
programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých
programov a jeho častí a k programovému rozpočtu je aj monitorovancia správa.
Pri tomto bode vystúpila aj kontrolórka obce Ing. Čirkeová a predniesla správu kontrolórky- viď
príloha.
Poslanec Ing. Jozef Krivošík požiadal kontrolórku obce,aby kontrolovala zápisy zo zasadnutí OZ a
aby sa vyjadrila či boli prostriedky efektívne vydané.
Pani kontrolórka obce Ing. Čirkeová reagovala, že ona má vypracovaný plán, čo všetko bude
kontrolovať, a v tom bude pokračovať, a čo sa týka zápisníc tak kontrolór kontroluje, či sa plnia
uznesenia OZ a nie obsah a forma zápisnice.
Uznesenie č. 36/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie a schvaľuje úpravy rozpočtu

Hlasovanie : 7 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília
Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 0 proti, 0 zdržal sa
hlasovania
3. VZN 7/ 2012 o niektorých podmienkach držania psov
Ná základe podaného prostestu prokurátora voči VZN č. 1 /2007, ktoré nebolo v súlade so zákonom
bolo zrušené a vypracované nové VZN č. 7/ 2012 o niektorých podmienkach držania psov so
zapracovaním všetkých pripomienok,aby nové VZN bolo v súlade so zákonom 282/ 2002 Z.z. a
novelizovaným zákonom č. 102/ 2010 Z.z.
Poslanci Obecného zastupiteľstva do VZN č. 7/ 2012 – návrh doplnili v článku 6 Vymedzenie
miest so zákazom voľného pohybu psov a vstup so psom o miesta, kde sa zakazuje vstup so
psom a v konečnom dôsledku sa dohodli na týchto miestach : obchody, pošta, areál kostola, budova
Obecného úradu, Domy smútku, ZŠ s MŠ Brestovany- budova aj areál, Kultúrny dom.
V článku 4 návrhu VZN 7/ 2012 úhrada za náhradnú známku stanovili poslanci sumu 1,- € za
vydanie náhradnej známky.
Uznesenie č. 37 / 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo pre prerokovaní
schvaľuje
VZN č. 7/ 2012 o niektorých podmienkach držania psov
Hlasovanie : 6 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 0 zdržal sa hlasovania, 1 proti ( Miroslav
Bachratý)
4. Štatút obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s tým, že je potrebné aktualizovať “Śtatút obce
Brestovany” podľa zákona SNR č. 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Ďalej informoval poslancov,že štatút obce bol vyvesený na vývesnej tabuli aj na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli pripomienky,alebo návrhy ktoré by sa mohli ešte do
Štatútu obce Brestovany zapracovať.
Kontrolórka obce Ing. Čirkeová upozornila,aby sa do desiatej hlavy Symboly obce, čestné
občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce v prvej časti symboly obce § 28 úvodné ustanovenia
doplnila pečať ako Obecný symbol obce
Pán poslanec Ing. Mráz navrhol aby sa vypustil v § 33 Cena obce bod 5 – Cena obce Brestovany sa
môže udeliť ročne najviac 5 krát a v § 34 bod 3 – Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10
krát.
Poslanci všetky pripomienky akceptovali a následne pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 38/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
Štatút obce Brestovany
Hlasovanie : 7 poslancov za (Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília
Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský )0 proti, 0 zdržal sa
hlasovania
5. Investičná výstavba
Starosta obce opätovne spomenul otvorenie multifunkčného ihriska dňa 3. 9 . 2012 a s tým spojené
kolaudačné konanie, ktoré sa konalo 4. 9. 2012. Kolaudačného konania sa zúčastnili pracovníčky
pamiatkového úradu a Spoločného obecného úradu v Trnave.Starosta oboznámil poslancov, že v
pôvodnom projekte “ Multifunkčného ihriska”nebola riešená úprava chodníka, ktorú sme chceli
riešiť, ale pracovníci pamiatkového úradu dali zamietavé stanovisko a povolili plochu len
zrekultivovať, upraviť a zatrávniť a len za tejto podmienky dali súhlas s kolaudačným rozhodnutím.
Doplníme 12 lavičiek a basketbalovú tabuľu.
Závady ohľadom multifunkčného ihriska sa samozrejme musia odstrániť,aby mohlo byť vydané
kolaudačné rozhodnutie. Stavebný úrad dal povolenie prevádzkovať multifunkčné ihrisko.
Ďalej v tejto súvislosti dal starosta obce poslancom na preštudovanie “Prevádzkový poriadok
multifunčného ihriska”, ktorý samozrejme treba schváliť a vyvesiť, aby sa dodržiavali pravidlá
podľa prevádzkového poriadku.
Starosta obce upozornil poslancov, že v prevádzkovom poriadku nie je určená cena za prenájom
ihriska. Starosta navrhol po prerokovaní s vedením ZŠ s MŠ Brestovany na začiatok čiastku 7,- € za
hod za denného svetla a 10,- € na hodinu pri umelom osvetlení.Vysvetľoval poslancom, že sa musí
zaplatiť niekto, kto bude zodpovedný za chod, údržbu a otváranie ihriska.Buď to budú vykonávať
zamestnanci ZŠ s MŠ v Brestovanoch a ak nebudú ochotní, tak treba prijať niekoho na vykonávanie
tejto práce.Pre začiatok by určili ako pracovníkov zodpovedných za ihrisko pána Hrašnu Miloša a
pani Zuzanu Zlatohlávkovú.Ďalej podotkol, že sa zverejnia telefónne čísla na týchto
pracovníkov.Prevádzkový čas ihriska bude počas fungovania školy od 8,00 hod. do 16,30 výhradne
len pre školu a musí byť pri nich dozor napr. telocvikár, učiteľka z družiny resp. vedúci športových
krúžkov.Pre verejnosť bude čas od 16,30 hod. do 21,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 22,00 hod.
v zimnom období od 8,00 hod. do 16,30 hod., pre verejnosť od 16,30 do 21,00 hod. a v sobotu od
9,00 hod. do 21,00 hod.Občania, ktorí budú mať záujem o prenájom multifunkčného ihriska sa
musia nahlásiť u pána Hrašnu alebo u pani Zlatohlávkovej, ktorí ihrisko otvoria a odovzdajú a
následne preberú naspäť a uzamknú. Následne požiadal sociálnu komisiu, aby sa stretla, aby
pozisťovali ako sa platí aj v iných obciach, prepočítať aké budú náklady a následne určiť sumu za
prenájom.
Pán Ing. Krivošík poznamenal, že sa mu zdá poplatok na začiatok vysoký a že by sa mal nechať
čas,kým sa ihrisko rozbehne a potom poplatky zvýšiť. Ďalej podotkol, že by nemusel byť tak
striktne určený čas pre verejnosť.Podotkol, že by mohla byť tá možnosť, že ak deti ZŠ s MŠ nebudú
na ihrisku, tak by sa tam mohli záujemcovia prihlásiť aj na skoršiu hodinu.
Pán poslanec Hlavna vyjadril názor, že podľa neho je poplatok za prenájom multifunkčného ihriska
na hodinu vysoký a navrhuje poplatok 5,-€ domáci a 10,- € cudzím.Ďalej pán Hlavna vyjadril
nespokojnosť s tým, že nie je sprístupnené futbalové ihrisko pre verejnosť a podotkol,že nie každý
má predsa toľko peňazí, aby si mohol dovoliť platiť vstup na multifunkčné ihrisko.

Pán Ing. Krivošík podporil myšlienku pána Hlavnu a následne pani poslankyňa Hudecová sa
vyjadrila, že multifunkčné ihrisko samozrejme musí byť spoplatnené, pretože treba zaplatiť ľudí čo
sa budú o to starať, ďalej treba platiť energie,aby škola nebola v strate.
Pri tomto bode vystúpil občan pán Milan Putera a povedal prísľub a stanovisko predsedu TJ
Družstevník pána Haladu, že ihrisko pri železničnej stanici bude sprístupnené pre verejnosť.
Ďalej vystúpil pán Ing. Martin Mráz ktorý, ako prvé podotkol, že poplatok sa mu tiež zdá vysoký a
navrhuje 5,- € za hodinu za denného svetla a 7,- € pri umelom osvetlení.
Pri tomto poznamenal aj nespokojnosť a chcel počuť vyjadrenie starostu obce, kto si dovolil
sprístupniť multifunkčné ihrisko a vyberať poplatky, keďže ešte nebol ani schválený prevádzkový
poriadok ani sadzby za prenájom multifunkčného ihriska.Spýtal sa čo teraz s peniazmi, ktoré sa
vybrali, pretože podľa jeho názoru ide o čierne peniaze, ktoré nie sú niekde zdokladované a či sa
budú teraz tým ľuďom peniaze vracať. Požiadal starostu obce, aby si vážne pohovoril s človekom
zodpovedným za to, že sa vyberali peniaze a sprístupňovalo sa multifunkčné ihrisko ešte pre
schválením prevádzkového poriadku a vysvetlil mu, že ide o vážne porušenie pravidiel.
Starosta obce informoval poslancov,že prenájom ihriska je evidovaný v ŽS s MŠ Brestovany do
knihy.
Po všetkých pripomienkach pristúpili poslanci OZ k hlasovaniu o schválenie Prevádzkového
poriadku a starostom navrhovanej sadzbe 7,- € /hod dennné svetlo a 10€/hod. Umelé osvetlenie.
Uznesenie č. 39/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
“Prevádzkový poriadok” - multifunkčné ihrisko
Hlasovanie : 5 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing.
Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 2 poslanci proti ( Ing. Martin Mráz, Patrik Hlavna) 0
zdržal sa hlasovania
V ďalšom bode starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich prácach na oprave ciest v
obci Brestovany a to :
– ulica Borová, Nivy,Kríčková k cintorínu v Horných Lovčiciach
– oprava parkoviska pri futbalovom štadióne
– ulica Mynská od chodníka na cintorín až po štátnu cestu
– oprava chodníka na ulici smerom od ul Hájska na ul.Vinohradská
– obslužná komunikácia pri železničnej stanici
– ulica SNP – opravy výtlkov a chránička na orchranu verejného osvetlenia pod mostom
– ulica Hájska chodník + prechod pre chodcov
– ulica Rošlímska – opravy výtlkov
Ďalej starosta obce Img. Gabriel informoval poslancov,že pri otváraní multifunkčného ihriska si
pracovníci Minierstva popozerali školský areál, ktorý sa im veľmi páčil. Prebehli prvú aj druhú
budovu. Starosta konštatoval, že treba čo najskôr predložiť kalkuláciu na objekt školy,ktorý je
určený na zbúranie z dôvodu, že ohrozuje bezpečnosť detí aj personálu. K opornému oploteniu
treba vyjadrenie statika a dúfajme,že sa nám podarí vybaviť potrebné financie na financovanie
výstavby.

V ďalšom bode informoval,že sú schválené prechody pre chodcov pri ulici Gáborová smerom k
fare, oproti vstupu do školy na ul. J.Nižnanského, ul. Vodárenská na ul. Nivy, ďalej bude osadená
značka obytná zóna od Hostinca u Jozefa a určená max. rýchlosť 30 km/hod.
Pán Vyskoč Igor nám vyšiel v ústrety a pomohol s vybavovaním všetkých potrebných náležitostí.
Pani poslankyňa Hudecová informovala, že zasadala rada školy a hovorilo sa tam aj o tom, že bolo
vydané búracie povolenie na starú budovu školy a bolo by potrebné objekt oplotiť.Ďalej sa pýtala či
pán starosta komunikoval s pani riaditeľkou ohladne detského ihriska.Ďalej pani poslankyňa
Hudecová konštatovala, že opravy na ulici SNP, flakovanie výtlkov a výmolov nie je pekné a či by
sa tam nemohol natiahnúť asfalt. Starosta obce odpovedal, že keby sa dalo a boli by finančné
prostriedky tak by sa samozrejme robili všetky ulice natiahnutím asfaltu, ale keďže nie je dostatok
finančných prostriedkov realizujú sa len vybrúsenia a zaasfaltovanie výtlkov a prepadávajúcich sa
častí cesty a tak isto je opravená aj štátna cesta na Dolné Lovčice.
Pán poslanec Hlavna sa opýtal starostu, že keď sa už hovorí o všetkých uliciach tak čo je s tým
chodníkom do škôlky na ktorý už niekoľkokrát upozorňoval.Chodník je jednoducho v havarijnom
stave a treba ho urobiť a nie je to zase až taká obtiažna práca, aby to nemohli pracovníci OcÚ
urobiť. Starosta obce prisľúbil, že chodník dá opraviť.
Ďalej sa otvorila otázka detského ihriska, kde bola poskytnutá dotácia s MŠ SR vo výške 3.300,- €.
Keďže detské ihrisko sa má zrealizovať do výšky 10.000,- € bol rozpočet upravený tak, že keďže
dotácia z MŠ SR je 3.300,- € z rozpočtu obce pôjde 6.700,- € a nie ako bolo pôvodne schválené
10.000,- €.
Pán poslanec Hlavna sa spýtal či už boli oslovené firmy, ktoré by ihrisko realizovali. Pán poslanec
Ing, Mráz doporučil starostovi obce,že by bolo dobré sa ísť pozrieť aj do iných obcí, kde boli už
takéto ihriská na kľúč realizované a poinformovať sa na realizáciu. V obci Trakovice napr. pred
mesiacom takéto ihrisko otvárali.
6. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že Obecný úrad obdržal z Okresnej prokuratúry dožiadanie na
podnet pani Eleonóry Pyšnej v ktorom pani Eleonóra Pyšná prejavuje nespokojnosť s
nedostatočnou odpoveďou pri vybavení jej žiadosti zo dňa 15.7. 2012 o sprístupnenie informácií
týkajúcich sa obecnej kanalizácie.
Ďalší podnet na Okresnú prokuratúru v Trnave zaslala pani Renáta Hubináková, v ktorom prejavuje
nespokojnosť s postupom orgánov obce Brestovany,osobitne starostu obce. Všetky tieto podnety sa
riešia.
Starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti Základnej školy s materskou školou o úpravu
vetrania skladu potravín.Miestnosť je nedostatočne vetraná a nie sú dodržané predpísané hodnoty
teploty a vlhkosti. Prosia o odborné posúdenie a realizáciu úpravy.
Starosta obce požiadal predsedu stavebnej komisie, aby sa stretla stavebná komisia, posúdili
situáciu a zaujali stanovisko.
V ďalšom bode požiadal starosta obce finančnú komisiu,aby v spolupráci s Radou školy
prehodnotili žiadosť Základnej školy s materskou školou v Brestovanoch o navýšenie rozpočtu na
rok 2012 – originálne kompetencie v sume 4.210,- €
Starosta ďalej predniesol a požiadal poslancov, aby schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena
ohľadom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby v rozsahu podľa geometrického plánu. Ide
o uloženie kábla ZSE Distribúciou a.s., vedeného cez pozemky Obce Brestovany s názvom “

Brestovany Družstevná ul. - NNK”
Uznesenie č. 40/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s podpísaním zmluvy s ZSE Distribúcia, a.s. o zriadení vecného bremena na pozemky Obce
Brestovany s názvom “ Brestovany Družstevná ul. - NNK “)
Hlasovanie : 7 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília
Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský )
V ďalšom bode oboznámil starosta obce poslancov, že je voľný sociálny byt na ul. Hájska po
pánovi Kútnom,ktorému bol byt pridelený, ale pán Kútny sa bytu vzdal kvôli nedoriešenej rodinnej
situácii.
Predniesol,ktorí občania majú záujem o pridelenie sociálneho bytu a poprosil sociálnu komisiu ,aby
posúdila žiadosti a vybrala najvhodnešieho záujemcu,ktorý ten byt potrebuje.
Predsedkyňa komisie pani poslankyňa Hudecová a poslanec Ing. Mráz ako člen komisie požiadali,
aby pracovníčky Obecného úradu vyzvali potencionálnych záujemcov, aby doplnili informácie a
popísali momentálnu situáciu, príjem, počet osôb, stav do 1.10.2012 .
Starosta obce zhodnotil aj situáciu ohľadom čistenia potoka Rošlím a vypúštania odpadových vôd
do potoka Rošlím. Požiadal stavebnú a poriadkovú komisiu, aby situáciu preverili na mieste,
oslovili občanov poprípade aj s fotodokumentáciou, ktorí vypúšťajú kanalizáciu do potoka Rošlím a
riešili tento problém.Vyzvať ich, aby si zabetónovali vyústenia do potoka Rošlím a v prípade
nerešpektovania vyvodiť prísne sankcie.Osloví sa úrad životného prostredia a vyhodnotí sa situácia.
Pán Hlavna opätovne požiadal, aby sa spísali občania, ktorí kanalizáciu nemajú a nech potom
zdokladujú na obci, kde odpad vypúšťajú.
- urgencia pani Ohrablovej, kde žiada opätovne o pomoc pri riešení problému na susednom
pozemku, kde ako píše je situácia neúnosná a treba ju riešiť. Ľudia si začali na pozemku robiť
smetisko a situácia je ešte horšia, ako minulý rok, kedy svoju písomnú žiadosť písala prvý raz.
Starosta požiadal poriadkovú komisiu, aby zistila stav v akom sa pozemok nachádza a zhodnotila
situáciu .
Pani poslankyňa Hudecová zhodnotila zasadnutie sociálnej a finančnej komisie, kde sa okrem iného
hovorilo aj o vymáhaní nezaplatených daní z nehnuteľnosti a poplatkov. Odstraňovanie problémov
sa rieši.Občania, ktorí nemajú zaplatené dane k 31.12.2011 sú predvolaní na Obecný úrad a svoje
nedoplatky si riešia, poprípade si dohadujú splátkový kalendár.
Diskusia
Pani poslynkyňa Hudecová sa spýtala, ako sa pokračuje s vybavovaním jednosmerky na ulici
Orechová.
Starosta obce oboznámil poslancov, ako postupujeme s jednosmerkou na ulici Orechová.Starosta
obce podotkol, že to nie je také jednoduché a treba si zvážiť všetky možnosti pre a proti. Oboznámil
poslancov, že bude mať stretnutie s pracovníkmi Dopravného inšpektorátu a musia doriešiť situáciu
aj ohľadom bicyklistov, keďže tiež sú účastníkmi cestnej premávky a vlastne taktiež by nemali
jazdiť v protismere.

Pán poslanec Ing. Mráz požiadal starostu obce, aby oslovil poslancov pána Ing. Ivančíka Mareka a
pána Petra Vaška a požiadal ich o ich vyjadrenie či mienia aj naďalej vykonávať funkciu poslancov.
Ďalej sa pán Ing. Mráz vyjadril k internetovej stránke v sekcii – diskusia.Diskusia bola vytvorená za
účelom, aby občania vyjadrili a prezentovali svoje názory, riešenia atď. Samozrejme či v
pozitívnom alebo negatívnom smere.Samozrejme väčšinou boli tieto reakcie v negatívne, čo sa ešte
dá akceptovať, ale pod falošným menom sa prihlásil uživateľ“anonymus” a vypisoval nevhodné
príspevky. Keďže tieto príspevky je možné pridávať kedykoľvek aj v noci, to by musel byť človek
zavesený 24 hod. na internete a tieto príspevky selektovať, čo nie je možné.Z tohto dôvodu bola
diskusia na internetovej stránke zrušená, ale budú sa zisťovať ďalšie možnosti, ako by to mohlo
fungovať.
Ďalej konštatoval, že sa zlepšilo podávanie materiálov a informácií na internetovej stránke.
Taktiež informoval poslancov OZ, že v júni prebehlo stretnutie pánov Ing. Augustína Ohrabla, Ing.
Mikuláša Nižnanského, Patrika Hlavnu,Ing. Martina Mráza a zástupcu TJ Družstevník Brestovany
Mareka Šišku na ihrisku. Prešli vnútorné aj vonkajšie priestory. Konštatovali, že šatne neboli
opravované, hydroizoláciu treba postŕhať a musí sa to opraviť. Strecha je deravá, nefunkčná.Zistia
sa možnosti, ktorá alternatíva krytiny bude lepšia či plech alebo škridla.
Čo sa týka vnútorných priestorov na tých sa už pracovalo, v zimných mesiacoch bola opravená
kanalizácia, ale absentuje stále čistička odpadových vôd.
Ing. Martin Mráz oznámil poslancom OZ a starostu obce, že navštívil projektantov ohľadne čističky
odpadových vôd na ihrisku, ktorí sú ochotní pomôcť bez nároku na odmenu. Ing. Mráz oboznámil
starostu obce, že ak všetko zistí navštívi starostu obce aj so zástupcami klubu.
Čo sa týka bodu kontrola úloh podotkol, že nikdy nevedia čo sa vlastne kontroluje. Spýtal sa, či by
starosta obce v spolupráci so zástupcom nemohol spracovať čo si zadali, aké úlohy a následne by
mohol vystúpiť na úvod zástupca starostu obce a podať správu o stave úloh, ako sa plnia a či sa
plnia. Do budúcna požiadal, či by sa nemohol poslať k bodu rôzne podrobnejší zoznam, ktorý môže
napr. vypracovať zástupca starostu obce čo sa bude prejednávať, aby sa mohli poslanci náležite
pripraviť.
Pán poslanec Hlavna požiadal starostu obce, aby sa oslovila stavebná firma, ktorá by dala rozpočet
na výstavbu telocvične. Poznamenal,že sa to stále len posúva a nič sa okolo toho nerobí. Požiadal
starostu obce, aby oslovil nejakú firmu,stačí jednu a zistiť do budúceho zasadnutia náklady spojené
na výstavbu telocvične. Treba samozrejme aktualizovať náklady s rozpočtárom, prejsť všetky
položky na výstavbu. Zistiť cenu a následne treba rozhodnúť, ako sa to prefinancuje a zvolí sa
ďalší postup.
Pán poslanec Hlavna sa na záver ešte spýtal starostu obce, či má starosta už cenové ponuky na
detské ihrisko a spýtal sa kto bude vyberať firmu, ktorá bude výstavbu ihriska realizovať.Pán
poslanec Hlavna prejavil záujem zúčastniť sa na výberovom konaní firmy na výstavbu detského
ihriska. Starosta obce jeho požiadavku akceptoval.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
V Brestovanoch, dňa 26. 9. 2012
Overovatelia : Miroslav Bachratý
Mgr. Juraj Engelhardt
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Zapísala : Hrehušová

