Obecný úrad

BRESTOVANY

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
18. decembra 2012

Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov
Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško – ospravedlnení
Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
Ing. Marcela Mišáková, účtovníčka OcÚ
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia:

Mgr. Juraj Engelhardt, Ing. Mikuláš Nižnanský

Zapisovateľka:

Jarmila Hrušovská, pracovníčka OcÚ

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných a zahájil
rokovanie obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Juraja
Engelhardta a Ing. Mikuláša Nižnanského, za zapisovateľku Jarmilu Hrušovskú,
pracovníčku OcÚ.
P r o g r a m:
1. Kontrola plnenia úloh.
2. VZN č. 1/13 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brestovany.
3. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce Brestovany.
4. Návrh rozpočtu na rok 2013 – 2015.
5. Správa z výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Brestovany.
7. R ô z n e :
– technicko-organizačné zabezpečenie osláv prvej zmienky o obci Brestovany
( 900 výročie) a osláv príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda - ( 1150
výročie )
– žiadosť o finančný príspevok združenia zdravotne postihnutých Bučany
– žiadosť o poskytnutie finančného daru pre Zariadenie pre seniorov
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– termíny zasadnutí OZ v roku 2013
Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania
OZ. Poslanci OZ nemali námietky k programu.
U z n e s e n i e č. 44/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
Ing.J.Krivošík, P. Hlavna, Ing. M. Nižnanský, Ing.M. Mráz – pri rokovaní tohto
bodu programu bol neprítomný – ospravedlnil sa, na rokovaní ďalšieho bodu
programu už bol prítomný) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
1. Kontrola plnenia úloh.
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia alebo sú
splnené, požaduje do budúceho rokovania OZ dochádzku poslancov OZ na
zasadnutie komisií a OZ k ich vyúčtovaniu, dňa 24.11.2012 Obecný úrad
zorganizoval akciu k „Mesiacu úcty k starším – Posedenie s dôchodcami v obci
Brestovany“ - poďakoval za pomoc pri organizovaní tejto akcie pracovníkom OcÚ,
poslancom OZ, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a mažoretkám, ktoré spríjemnili
dôchodcom ich posedenie svojim programom. V spolupráci s PD Zavar bol
pristavený kontajner do areálu ZŠ na odstránenie napadaného lístia. Existujúci objekt
v areály ZŠ, využívaný na dielne a ako telocvičňa je v zlom technickom stave, nie je
vhodný na rekonštrukciu, je potrebná nová výstavba telocvične. Obec požiadala
Krajský školský úrad v Trnave o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie
havárijnej situácie, generálny projektant – Ing. Jana Haršániová - PREMS Trnava a
projektant statiky Ing. Ladislav Nemec-IPRON vypracovali stanovisko projektanta –
celkové hodnotenie : existujúci objekt je po statickej stránke pre sanáciu úplne
nevyhovujúci – je potrebná výstavba novej telocvične.
Krajský školský úrad v Trnave na základe našej žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie – asanácia budovy bola v
zmysle Smernice č. 8/2011 vyhodnotená a uznaná ako opodstatnená žiadosť na
asanáciu budovy telocvične, s požadovanou sumou 67.760 €ur s ID 1544 zaradená v
internetovej aplikácii MŠVVaŠ SR do zoznamu požiadaviek na riešenie vzniknutých
havárií, financovaných z kapitálových výdavkov.
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zodpovedal starosta obce – v rozpočte na budúci rok sú zahrnuté náklady na
zabezpečenie klimatizačnej jednotky (zabezpečenie klimatizácie sa obstará najneskôr
do konca marca 2013) čo sa týka neupraveného pozemku v susedstve p. Márie
Ohrablovej na ulici J. Nižnanského, tento pozemok je v predaji, dvor rodiny
Lelkešových a Kmeťových na ulici Vinohradská je ich súkromným vlastníctvom – do
ich dvora sa nedá ísť bez povolenia.
Čo sa týka skládky komunálneho odpadu – k tomu mal dotaz Ing. Krivošík,
že v akom štádiu je konanie ohľadne stavu skládky komunálneho odpadu –
zodpovedal starosta obce – na ObÚ ŽP v Trnave bol odovzdaný „Projekt prevencii
kriminality“, ktorý rieši opodstatnenosť a potrebu budovania kamerového systému v
danej lokalite s umiestnením kamerového systému, t.j. 4 ks kamier na prístupových
cestách k bývalej skládke a následnou možnosťou identifikácie nelegálneho vývozu
odpadu k oploteniu a osôb resp. automobilov, ktorí túto činnosť vykonávajú. Je
vypracované „Polohopisné a výškopisné zameranie časti ulice Mlynská a skládky
komunálneho odpadu – skutkový stav. Bol vykonaný monitoring podzemných vôd z
kontrolnej šachty s podrobným rozborom kvality vody. Bola objednaná projektová
dokumentácia v projektovej kancelárii pani Blanky Nomilnerovej, kde bude v prvom
štvrťroku 2013 vypracovaná projektová dokumentácia na zrekultivovanie celej
skládky, ktorá bude akceptovať všetky požiadavky a uvedú skládku do požadovaného
stavu.
Ing. Krivošík znovu kritizoval úroveň písania zápisníc, ktoré sú podľa neho
zle zapisované, nie je doriešené plnenie úloh, keď sa na niečom poslanci dohodnú,
nie je to dotiahnuté do konca s plnením úloh, kto je za čo zodpovedný. K tomu sa
vyjadril starosta obce, poslancom zašleme na vedomie oznámenie Okresnej
prokuratúry v Trnave o vybavení sťažnosti pani Hubinákovej, kde sa okrem iného
JUDr. Jozef Kleiman, námestník okresnej prokurátorky vyjadril k jej sťažnosti, že
starosta obce nereaguje na otázky občanov, zúčastňujúcich sa zasadania OZ, na jej
sťažnosť, že sa zápisnice zámerne upravujú a nezverejňujú sa občanom.
Stanovisko prokurátora:
Rokovanie OZ rieši ust. § 12 zákona č. 369/1990 Zb. Podľa ust. § 12
ods.10 tohto zákona ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu slovo sa mu
udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. V tomto zmysle teda
starosta obce slovo obyvateľovi obce – neposlancovi nie je povinný udeliť a je teda
na zvážení, či bude bezprostredne na zasadnutí OZ reagovať na prípadné otázky
alebo pripomienky občanov.
Čo sa týka spisovania zápisníc z rokovania OZ treba poznamenať, že
spôsob ich vyhotovovania zákon nerieši. Ich spisovanie upravuje VI. časť
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, ktorá je
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rokovacieho poriadku o rokovaní OZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o
tom,
- kto rokovanie viedol
- počet prítomných poslancov
- schválený obsah programu rokovania
- a prijaté u z n e s e n i a .
Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 pracovných dní od konania OZ.
V citovanej časti rokovacieho poriadku, ako i o postupe orgánov obce pri
spisovaní zápisníc a ich zverejňovaní nebolo zistené porušovanie platnej právnej
úpravy.
Zápisnice z rokovania OZ obsahujú všetky podstatné náležitosti, ktoré
opisujú základný priebeh zasadnutia zastupiteľstva, pričom tieto sú k dispozícii
obyvateľom obce na obecnom úrade, ako i na internetovej stránke obce. Za
pravdivosť zachytenia priebehu rokovania OZ nesie zodpovednosť starosta obce,
ktorý ich podpisuje.
Starosta obce oznámil poslancom, že oznámenie prokuratúry v plnom znení
zašleme všetkým poslancom OZ.
2. VZN č. 1/13 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brestovany.
K tomuto bodu vyzval starosta obce o podanie informácie pani Hudecovú,
predsedkyňu finančnej komisie. Oboznámila prítomných o zasadnutí finančnej
komisie, ktorá prejednala uvedené VZN č. 1/13, kde komisia navrhuje zvýšiť čiastku
za smeti 16 € na osobu, nakoľko obec dopláca za vývoz fi A.S.A. s.r.o., Trnava a
doterajšia čiastka 15 € na osobu je nepostačujúca. Ďalej komisia navrhla platiť za
komunálny odpad aj občanom, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, ale vlastnia v obci
nehnuteľnosť a v obci sa zdržujú nepravidelne, pričom tak isto vytvárajú komunálny
odpad. Komisia navrhla platiť čiastku 20 € za dom a podnikateľom navrhli platiť 30 €
na zamestnanca za rok. Ostatné dane sa nemenia.
K tomu sa vyjadril p. Hlavna, že suma 16 € na osobu a rok je nízka čiastka
a navrhuje túto zvýšiť na 17 € na osobu na rok a Ing. Mráz pripomenul, že takýmto
navýšením by sa zamedzilo vytváraniu divokých skládok. V skutočnosti náklady
obce na vývoz komunálneho odpadu sú v približne 19 € na osobu na rok.
U z n e s e n i e č. 45/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
schvaľuje
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drobné stavebné odpady na území obce Brestovany s nasledovnou zmenou:
– miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Brestovany sa mení takto:
- 17 € pre fyzickú osobu na rok
– 20 € na dom bez trvalého pobytu vlastníka nehnuteľnosti na rok
– 30 € / zamestnanec / rok pre právnickú osobu a SZČ
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
Ing.J.Krivošík, P. Hlavna, Ing. M. Nižnanský) 1 poslanec proti ( Ing. M. Mráz)
0 zdržal sa hlasovania
3. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce Brestovany.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o zasadnutí finančnej
komisie, ktorá prejednala Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
Brestovany v § 3 – Výška a účel dotácie sa mení nasledovne:
Obec poskytuje dotáciu na jedno dieťa v:
a) materskej škole vo výške 107 € mesačne
b) školskom klube detí vo výške 24 € mesačne
c) školskej jedálni vo výške 15 € mesačne
U z n e s e n i e č. 46/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Brestovany.
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
Ing.M.Mráz, P. Hlavna, Ing. M. Nižnanský) 1 zdržal sa hlasovania ( Ing.Krivošík),
0 proti.
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Starosta obce požiadal Ing. Čirkeovú, aby predniesla Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2013. Tento materiál je zverejnený na stránke
www.brestovany.sk a k nahliadnutiu je na Obecnom úrade. V závere hlavná
konrolórka Ing. Ľudmila Čirkeová odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť a na roky 2014 a 2015 zobrať na vedomie.
Starosta poďakoval Ing. Čirkeovej za prednesené stanovisko a nakoľko viac krát
zasadala finančná komisia, kde sa celý návrh rozpočtu prediskutoval, poslanci
obdržali s pozvánkou taktiež uvedený materiál,vyzval poslancov k pripomienkovaniu
návrhu rozpočtu:
– poslanec p. Hlavna zdôraznil, že keď chceme stavať telocvičňu a
zoberieme si úver, podľa toho prispejeme organizáciám – teda nie v
plnej výške, ako si žiadajú na to starosta oponoval, že keď skrátime
príspevky, z toho telocvičňu nepostavíme a len obmedzíme činnosť
organizáciám
– Ing. Krivošík opätovne zdôraznil zbytočnosť poskytnutia príspevku
Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí v ničom nepodporujú obec,
dajme radšej našim organizáciám – starosta obce argumentoval tým, že
členmi Základnej organizácie ZPB sú aj občania Brestovian a ich
činnosť zachováva tradíciu pripomenúť si významné historické fakty,
ako je oslobodenie, odboj proti fašizmu – tieto myšlienky je potrebné aj
v dnešnej dobe šíriť hlavne medzi mládežou, zase Ing. Krivošík
nesúhlasil, v obci neboli žiadni protifašistický bojovníci, prispejme
radšej hasičom, ktorí sú pre obec potrebnejší
– poslanec p. Hlavna mal pripomienku k položke bežné transfery
jednotlivcom, neziskovým PO (Dudváh, Malženice) – Ing. Mráz
pripomenul, že keď je obec v takýchto združeniach, prihliada sa k tomu
aj pri dotáciách z EÚ, keby sme vystúpili z tohto združenia, obec by si
musela zriadiť stavebný úrad, sociálny úrad, čo by bolo finančne určite
nákladnejšie
– starosta obce pripomenul, že členovia ZO Jednoty dôchodcov vyvíjajú
činnosť pri organizovaní všetkých kultúrnych akcií v obci – BHS,
stretnutie s dôchodcami ap., preto by sa ich skrátenie dotácií nemalo
týkať, Ing. Mráz pripomenul, že všetci si musia uvedomiť nižšie príjmy,
starosta preto navrhuje riešiť zníženie príspevkov percentuálne pre
všetky organizácie
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
finančné príspevky z rozpočtu obce na rok 2013 nasledovne:
– Základná organizácia Jednoty dôchodcov
1 250 €
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, Ing. M. Mráz,
P. Hlavna, Ing. J. Krivošík, Ing. M. Nižnanský) 1 zdržala sa
hlasovania E. Hudecová), 0 proti
– Dobrovoľný hasičský zbor
1 400 €
Hlasovanie: 4 poslanci za ( M. Bachratý, E. Hudecová, Ing. J. Krivošík,
Ing. M. Nižnanský), 3 proti ( Mgr. J. Engelhardt, P. Hlavna,
Ing. M. Mráz ), 0 zdržal sa
– TJ Družstevník
20 000 €
Hlasovanie: 4 za ( Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová, Ing. M. Mráz,
Ing. M. Nižnanský) 2 proti (P. Hlavna, Ing. J. Krivošík) 1 zdržal
sa - M. Bachratý
– Organizácia poštových holubov
150 €
Hlasovanie: 4 poslanci za ( P. Hlavna, Ing. J. Krivošík, Ing. M. Mráz,
Ing.M.Nižnanský ), 3 zdržali sa hlasovania ( M Bachratý,
Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová) 0 proti
– Chrámový zbor Brestovany
800 €
Hlasovanie: 6 poslancov za (Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová, Ing.J.Krivošík,
P. Hlavna, Ing. M. Mráz, Ing. M. Nižnanský), 1 zdržal sa
hlasovania – M.Bachratý, 0 proti
– ZO protifašistických bojovníkov, mikroregion Zavar
0€
Hlasovanie: 4 poslanci za (P. Hlavna, Ing. J. Krivošík, Ing. M. Mráz,
Ing.M.Nižnanský), 3 proti (M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt,
E.Hudecová), 0 zdržal sa hlasovania
V ďalšej diskusii k návrhu rozpočtu mal pripomienku Ing. M. Mráz a to k
fungovaniu obecného úradu – nikto sa nesnaží znížiť výdavky úradu, dáva úlohu pre
starostu obce, ako bude fungovať OcÚ ďalej, žiada zverejniť organizačnú štruktúru,
kto je zamestnancom, kto pracuje na dohodu. Preto chceli aj výmenu hlavného
kontrolóra – podľa správy Ing.Čirkeovej je návrh rozpočtu v súlade so zákonom, k
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Poslanec P. Hlavna mal pripomienku k položke bežné transfery na
odstupné, k položke odmeny a príspevky – poslanci OZ, k tomu podala vysvetlenie
Ing. Mišáková čiastka odstupného je v hrubom a s odvodmi v rámci platného zákona,
výšku odmien si schválili poslanci a v tejto sume je aj plat zástupcu starostu.
Ing. Krivošík sa pýtal, prečo sa nespojí miestna knižnica so školskou, kto
navštevuje miestnu knižnicu, k tomu starosta prisľúbil do budúceho OZ preložiť
vyjadrenie ZŠ o zlúčení knižníc.
Nasledovalo hlasovanie poslancov o rozpočte so zapracovaním týchto
zmien schválených dotácií.
Uznesenie

č. 48/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
rozpočet na rok 2013 so zapracovaním schválených dotácií
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
Ing.J.Krivošík, Ing. M. Mráz, Ing. M. Nižnanský) 1 zdržal sa hlasovania
– P. Hlavna, 0 proti
5. Správa z výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy.
K tomuto bodu oboznámil starosta obce prítomných o vykonaní kontrolnej
akcie: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní
s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy Najvyšším kontrolným
úradom SR, ktorá sa konala v čase od 2.8.2012 do 24.10.2012 v obci Brestovany za
kontrolované obdobie roku 2011 a súvisiace obdobia. Celkový protokol je k
nahliadnutiu na Obecnom úrade v Brestovanoch, alebo na stránke NKÚ SR. Na
základe výsledkov kontroly uvedených v protokole prijala obec opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných
predpisov pri nakladaní s majetkom v Obci Brestovany č. KA-045/2012/1140
vykonanou NKÚ SR.
U z n e s e n i e č. 49/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
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výsledok kontroly a prijaté opatrenia
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
P. Hlavna, Ing. M. Nižnanský, Ing. M. Mráz)
1 zdržal sa hlasovania – Ing. J. Krivošík , 0 proti
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Brestovany.
Starosta obce v stručnosti oboznámil poslancov o dodatku č. 1 k
VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce, k čomu nemali
pripomienky ani námietky.
Uznesenie

č. 50/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Brestovany
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
7. R ô z n e :
– starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Čirkeovú na predloženie Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany na 1. polrok 2013,
Ing. Čirkeová oboznámila prítomných, na čo bude kontrolná činnosť v
I.polroku 2013 zameraná a taktiež predniesla informáciu o ostatnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Brestovany.
Uznesenie

č. 51/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany na 1. polrok 2013
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej v rôznom starosta oboznámil prítomných s projektom revitalizácie a
výstavby MŠ, kde výberová komisia za dodávateľa určila fi CODMAF. Na základe
výberu bolo vybudované detské ihrisko MŠ.
– Ďalej starosta oboznámil poslancov o technicko-organizačnom zabezpečení
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príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda, v rozpočte je naplánovaná čiastka na
zabezpečenie týchto osláv. Je potrebné zriadiť komisiu, ktorá by pomohla so
zabezpečením týchto kultúrnych akcií, starosta navrhuje zapojiť aj predsedov
miestnych organizácií, za predsedu tejto komisie starosta navrhuje poslanca
Ing. J. Krivošíka, ako predsedu školskej komisie, ktorý však rázne odmietol
prevziať túto funkciu a zodpovednosť. Je toho názoru, že za dôstojný priebeh
osláv má byť zodpovedný starosta obce, ktorý má týmto reprezentovať obec.
Po odmietnutí tejto funkcie nakoniec dáva starosta poslancom za úlohu
aby každý v termíne do 20. januára 2013 dal starostovi návrh na technickoorganizačné zabezpečenia osláv.
Uznesenie

č. 52/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s úlohou pre poslancov v termíne do 20. januára 2013 predložiť starostovi návrh na
technicko-organizačné zabezpečenie osláv 900. výročia prvej zmienky o obci
Brestovany a 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– starosta predložil zastupiteľstvu žiadosť združenia zdravotne postihnutých
Bučany o finančný príspevok a žiadosť o poskytnutie finančného daru pre
Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom
Uznesenie

č. 53/2012 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
- finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov v Križovanoch n/Dudváhom
v sume 50 €
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
- finančný príspevok pre združenie zdravotne postihnutých v Bučanoch
v sume 100 €
Hlasovanie: 5 poslancov za (M. Bachratý, E. Hudecová, P. Hlavna,
Ing. M. Nižnanský, Ing. M. Mráz) 1 proti – Mgr. J. Engelhardt,
1 zdržal sa hlasovania – Ing. J. Krivošík
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– termín zasadnutí OZ v roku 2013 sa predbežne stanovuje na dni v týždni – nie
na piatok, a to nasledovne:
19. februára 2013, 23. apríla 2013, 25. júna 2013
10. septembra 2013, 15. októbra 2013, 26. novembra 2013
– podľa Ing. Mráza činnosť obecného úradu beží samovoľne, je potrebné
zefektívniť fungovanie obecného úradu, zhodnotiť a zredukovať výdavky
obecného úradu, vykonať reštruktualizáciu obecného úradu, zredukovať
pracovné úväzky a činnosti – podľa poslancov je za toto zodpovedný starosta
obce, na čo reagoval starosta – činnosť obecného úradu nebeží samovoľne,
funguje podľa zákonov a požiadaviek občanov, náklady na činnosť vzhľadom
na celkové zvyšovanie cien materiálu, energií … sa zvyšujú, tým sa následne
zvyšujú aj náklady na činnosť obecného úradu
– starosta obce obdržal informáciu JUDr. Antona Blahu v právnej veci určenia
neplatnosti Dohody o vydaní veci a určení vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam patriacim dedičom po nebohom Jánovi Wielopolskom – areál
a budovy ZŠ, starosta bude následne OZ informovať o ďalšom pojednávaní
a odvolacom konaní
– v obci sa konal 16.12.2012 Vianočný benefičný koncert IBA KVAPKA V
MORI za účasti popredných umelcov a rodín sociálne slabších, pre ktorých bol
výťažok z akcie venovaný, starosta navrhuje založiť tradíciu takýchto akcií a
poskytnúť priestory KD zdarma
– žiadosť Diany a Renáty Ondrišových o pridelenie sociálneho bytu – starosta
odovzdal túto žiadosť p. Hudecovej na prejednanie v sociálnej komisii
– súhlas o odkúpenie parc. reg. „C“ č. 130/9 – ostatné plochy o výmere 2018 m2
katastrálne územie Malé Brestovany Predávajúcim ARCHDesign. s.r.o.,
Prístavná 12, Bratislava a Kupujúcim Obec Brestovany. Predávajúci je
výlučným vlastníkom inžinierskych sietí, kúpna cena za predmet kúpy je vo
výške 28,80 €
– žiadosť ARCHDesign s.r.o., Prístavná 12, Bratislava o rozdelenie pozemkov
parc.č. 130/8 až 130/11 na stavebné parcely
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
– s odkúpením parc. č. 130/9 ostatné plochy o výmere 2018 m2, katastrálne
územie Malé Brestovany v cene 28,80 € Predávajúcim ARCHDesign s.r.o.,
Prístavná 12, Bratislava a Kupujúcim Obec Brestovany, kde sa v Čl. II.
Kúpnej zmluvy zmluvné strany dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu
kúpnu cenu za Predmet kúpy spolu s DPH vo výške 28,80 €
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
U z n e s e n i e č. 55/2012 - OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
– s rozdelením pozemkov parc. č. 130/8 až 130/11 podľa nového geometrického
plánu 28/2012 na pozemky parc. č. 130/8, 130/11, 130/139 až 130/143, ktoré
sú určené v zmysle schváleného územného plánu na individuálnu bytovú
výstavbu
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– žiadosť S. Ďurišovej, Hájska 3, Brestovany o jednorázový príspevok na
zakúpenie ošatenia a obuvi pre syna Martina, ktorý je zdravotne ťažko
postihnutý, k tomu mal pripomienku poslanec Ing.Mráz – toto je veľký
precedens, keď sa to ľudia dozvedia, budeme tu mať 200 žiadostí, poslankyňa
p. Hudecová oponovala, že v minulosti vždy sociálna komisia riešila sociálnu
výpomoc pre zdravotne postihnutých alebo pre sociálne slabšie rodiny
U z n e s e n i e č. 56/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
– jednorázovú finančnú výpomoc 50 € pre malol. Martina Ďuriša, bytom
Brestovany, Hájska 3
Hlasovanie: 6 poslancov za ( M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, E. Hudecová,
P. Hlavna, Ing. J. Krivošík, Ing. M. Nižnanský)
1 proti – Ing. M. Mráz
Diskusia: - poslankyňa Hudecová – keď napadne sneh je potrebné odhŕňať chodníky
starosta odpovedal, že odhŕňanie je priebežne zabezpečené, len sa všetko
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následne napadal sneh
- poslanec Ing. Krivošík – škola má možnosť žiadať vrátenie 3 000 € za
stavebný dozor – ihrisko je zle zabezpečené – starosta odpovedal, že
úloha stále trvá, do budúceho zasadnutia prednesie stanovisko,
- poslanec Ing. Krivošík mal dotaz na sústavnú neúčasť poslanca
Ing.Ivančíka a poslanca P.Vaška na zasadnutiach OZ, ako to riešiť –
starosta odpovedal, že pokiaľ sa zúčastní poslanec zasadnutia OZ aspoň
1 x za rok, mandát mu trvá, pokiaľ nedá písomnú žiadosť o vzdanie sa
mandátu
- pani Grobarčíková dala požiadavku, aby obec poskytla klubové
priestory pre mladých, aby sa neschádzali v miestnych pohostinstvách
starosta odpovedal, že obec takéto priestory k dispozícii nemá, je tu len
voľná miestnosť malej sály OcÚ, kde mládež nemôže byť bez dozoru pani Emília Bongová vyhlásila, že na obecnom úrade je dosť až moc
zamestnancov, nech majú dozor
- pán Ondrej Kuhajda mal dotaz k multifinkčnému ihrisku, či sa bude
obnovovať povrch, starosta odpovedal, že sa bude na budúci rok
opravovať, bude sa rokovať s dodávateľskou firmou, p. Kuhajda ešte mal
dotaz, ako sa bude riešiť parkovanie na uliciach v celej obci, máme
zistiť, či sa dá dať zákaz státia v celej obci
- pani Bongová sa pýtala, prečo nie je prechod pre chodcov pri COOP
Jednota – odpovedal starosta, prechod pre chodcov musí vyústiť do
jestvujúceho chodníka, ktorý vedľa predajne nie je.
Po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval starosta prítomným
poslancom a občanom za účasť a zasadnutie OZ v Brestovanoch ukončil.
V Brestovanoch, dňa 4. januára 2013
Zapísala: Jarmila Hrušovská
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Overovatelia:

Mgr. Juraj Engelhardt
Ing. Mikuláš Nižnanský

