Obecný úrad B R E S T O V A N Y
____________________________________________________________
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
19. februára 2013
____________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško , Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt
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 Ing. Jozefa Krivošíka a
Patrika Hlavnu, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ Brestovany.
Program :
1. Kontrola úloh
2. Investičná výstavba
3. Rôzne
- oslavy – 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci
- knižnica – zlúčenie obecnej a školskej knižnice
- školská jedáleň – žiadosť o navýšenie finančného príspevku na rok 2013
- žiadosť o prehodnotenie prenájmu výkonu práva poľovného
- poriadková komisia
Starosta obce ešte pred schválením programu oboznámil poslancov OZ, že o slovo na začiatku a
mimo programu z časových dôvodov požiadali Poľovnícke združenie Bučany a siroty Diana a
Renáta Ondrišové. Spýtal sa prítomných poslancov, či nemajú námietky k programu a jeho zmene.
Poslanci nemali žiadne námietky a následne pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 1/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : všetci za ( Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz,
Ing. Mikuláš Nižnanský )
1. Žiadosť o prehodnotenie prenájmu výkonu práva poľovného
Ako zástupca PZ Dolina Bučany sa zasadnutia zúčastnil Milan Vidlička – predseda PZ a Ing.
Silvester Vidovič, zástupca PZ Brestovany. Starosta obce požiadal a dal slovo pánovi Milanovi
Vidličkovi, predsedovi PZ Dolina Bučany,aby predniesol požiadavku poľovného združenia Dolina

Bučany.
Pán Vidlička vystúpil a prezentoval,že v predchádzajúcom období dochádzalo k rôznym
zavádzajúcim a neúplným informáciám voči občanom Brestovian, ako i samotnej obci.
Pán Vidlička oboznámil a požiadal poslancov Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch o
prehodnotenie doterajšieho stanoviska vo veci prenájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch
vo vlastníctve obce Brestovany. Požiadal, aby poslanci prehodnotili a zvážili situáciu a vyhodnotili
čo bolo ich rozhodnutie správne, keď bez možnosti, aby sa prezentovala aj druhá strana čiže PZ
Dolina Bučany dali možnosť poľovného práva pánovi Kamenickému ako zástupcovi
novovzniknutého poľovného združenia “Dolina a Bučany”.Požiadali, aby poslanci OZ svoje
rozhodnutie prehodnotili.
Pán poslanec Ing. Mráz Martin sa spýtal, čo vlastne zástupcovia PZ Dolina Bučany od nich ako
poslancov požadujú a následne sa pán Ing. Krivošík spýtal, či takýto súhlas nemajú dávať majitelia.
Ďalej pán Ing. Mráz podotkol, že nie je v obraze a je ťažké o niečom rozhodovať, keď od
zastupiteľstva , kde sa rozhodovalo o poľovnom práve združeniu “Dolina a Bučany” ubehlo 7
mesiacov.
Pán Ing. Krivošík sa pýtal, či poľovné združenie v Brestovanoch má zoznam a podpisy vlastníkov
a výmery a či sa dá do tohto zoznamu nahliadnuť. Pán Ing. Vidovič odpovedal, že samozrejme sa
dá nahliadnuť a asi tak do týždňa poskytne fotokópie tohto zoznamu starostovi. Starosta vyjadril
názor,že by sme mali chrániť záujmy našich poľovníkov. Pán Ing. Vidovič následne vysvetlil
všetky právne náležitosti ohľadne schvaľovania cenotvorby prenájmu parcely a oboznámil
prítomných ,že obec,alebo vlastník si môže určiť zástupcu,ktorý ho bude na valnom zhromaždení
zastupovať a obec si môže určiť napr. starostu obce a ten sa zúčastní na zasadnutí valného
zhromaždenia vlastníkov,kde sa budú určovať aj ceny prenájmu. Vysvetľoval poslancom všetko čo
sa týka nájmu podľa novely zákona 274/ 2009 Z.z. v príslušnom poľovnom revíri. Valné
zhromaždenie sa uskutoční v apríli a dva týždne pred zasadnutím bude toto zverejnené vo vyhláške.
Starosta obce navrhol zrušiť uznesenie č. 14/ 2012 OZ o súhlase s vydaním poľovného práva
“Dolina a Bučany” a následne navrhol, že sa zúčastní valného zhromaždenia, ako zástupca obce
Brestovany.
Uznesenie č. 2/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
ruší
uznesenie č. 14/ 2012 – OZ o súhlase s vydaním poľovného práva “Dolina a Bučany”
Hlasovanie : všetci za ( Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz,
Ing. Mikuláš Nižnanský )
2. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu
Sestry Diana a Renáta Ondrišové požiadali OZ v Brestovanoch o pridelenie dvojizbového
sociálneho bytu. Situáciu sestier Ondrišových prišiel ozrejmiť pán Balko, rodinný známy
menovaných.
Vysvetlil poslancom,že sestry Ondrišové sú siroty, jedna zo sestier je ťažko zdravotne
postihnutá,pracuje v Nitre pretože v okolí Trnavy ju nezamestnali a druhá sestra poberá len
invalidný dôchodok Ich situácia je neľahká až žalostná , matka im po smrti zanechala dlhy stále žili
len z úverov,ktoré si matka nebrala len na seba,ale aj na dcéry. V konečnom dôsledku dlhy sú
vyššie ako ich dedičstvo a preto prosia Obecné zastupiteľstvo, aby pomohli situáciu sestier

Ondrišových riešiť spôsobom pridelenia sociálneho bytu.
Keďže momentálne žiadny sociálny byt nie je voľný poslanci sa dohodli,že sestry Ondrišové dajú
do zoznamu čakateľov na byt ako prvé v poradovníku.
Uznesenie č. 3/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
so zaradením sestier Ondrišových na prvé miesto v poradovníku žiadateľov o sociálny byt
Hlasovanie : všetci za ( Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz,
Ing. Mikuláš Nižnanský )
3. Kontrola úloh
Zlúčenie obecnej a školskej knižnice
Starosta oboznámil poslancov so stanoviskom Riaditeľstva ZŠ s MŠ v Brestovanoch k zlúčeniu
knižníc.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Brestovanoch nesúhlasí so zlúčením s nasledovných dôvodov :
–
–
–
–
–
–

veľkosť knižnice zodpovedá jednej triede
v školskej knižnici tč. je 3365 knižných jednotiek
knižnica je vybavená dataprojektorom , dvomi počítačmi, novou tabuľou, televízorom
knižnica je využívaná aj ako trieda
všetky školské akcie sú zabezpečované v knižnici
v popoludňajších hodinách knižnica slúži ako miesto na záujmovú činnosť

Pán poslanec Ing. Krivošík reagoval a povedal,že to čo predniesla škola nie sú žiadne argumenty.
Ďalej reagoval pán poslanec Ing. Mráz ktorý sa vyslovil, že nejde vyslovene o zrušenie knižnice, ale
o optimálne využitie knižnice.Ďalej pán poslanec Ing. Krivošík zdôraznil, že spojením oboch
knižníc sa dosiahne efektívnejšia prevádzka ako i skvalitnenie ponuky knižnného fondu. Treba brať
na vedomie, že elektronizáciou zanikajú takéto knižnice.
Starosta obce navrhol skôr obnoviť knižný fond obecnej knižnice a vyjadril názor,že je zásadne
proti zrušeniu knižnice.
Pani poslankyňa Hudecová podotkla,že zrušením by sa uvoľnil priestor na niečo iné, lebo aj tak sa
platí pracovníčka. Následne kontrolórka obce podotkla,že školská knižnica je predsa pre deti a
obecná knižnica je pre občanov. Pán Ing. Krivošík sa vyjadril, že ak sa zruší obecná knižnica
ušetria sa tým finančné prostriedky a následne sa môžu kúpiť nové knihy a obnoví sa knižný fond v
školskej knižnici. Pán poslanec Ing. Mráz podotkol, že s knižnicou sa nič nerobí a to ako keby
žiadna knižnica ani nebola. Priestory treba využiť pre deti, mládež aj pre starších. Navrhol,že treba
niekoho zamestnať pod záštitou obce na dobu určitú, aby mal niekto dozor nad mladými. Ďalej
navrhol, aby sa obnovil knižný fond, zohnali nejaké počítače a aby dali občania návrhy,ako by sa
mala knižnica a je priestory využiť.
V tomto bode sa vyjadril aj Ing. Vidovič Silvester,že sa pokúsi zohnať nejaký počítač.
Občianka pani Grobarčíková uviedla,že by boli dobré šachové, alebo iné krúžky.
Ďalej starosta predniesol,že úlohou poslancov bolo ,že do 20.1. 2013 dajú návrhy na technicko –
organizačné zabezpečenie 900.-tého výročia.
Jediný kto mu dal návrh bo pán poslanec Hlavna,pani poslankyňa Hudecová, JDS, futbalisti a

hasiči.
Pán poslanec Ing. Krivošík a kontrolórka obce navrhli, aby sa poslanci stretli zvlášť pretože je to
vážna a zodpovedná vec ktorej sa náležite treba venovať. Pri tomto bode vystúpil pán Ondreáš a
podotkol,že organizácie sú ochotní pomôcť pri organizácii osláv 900- stého výročia založenia obce
Brestovany,ale vytkol poslancom ,že na jednej strane chcú aby pomáhali a na druhej strane im
krátia dotácie. Ďalej podotkol,že keď sa bavili o miestnosti pre mládež,položil otázku,že načo sa
robila miestnosť v podkroví fary,tá predsa bola robená za účelom,aby sa tam stretávali mladí a
zabavili sa tam.
4. Investičná výstavba
–

–

–
–

–

Starosta predniesol poslancom informáciu, že v minulom roku sme nedostali dotáciu v rámci
projektu “Prevencia kriminality”, ale projekt sme aktualizovali a požiadali sme znova o
dotáciu na MV SR.
V ďalšom bode starosta oboznámil poslancov,že krajský školský úrad v Trnave na základe
našej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie –
asanácia budovy školy uznal, ako opodstatnenú, ale v poradí je naša škola až na 18 mieste.
Túto žiadosť sme po dohode s MŠ SR urgovali. Situácia sa počas zimy zhoršila je kritická
Pri spracovaní žiadosti sme boli projektantkou upozornení na fakt, že PD na výstavbu
telocvične bola spracovaná v minulých rokoch a v súčastnosti platia prísnejšie technologické
normy na novostavby a budovy musia mať vypracovaný energetický certifikát. Projekt je
potrebné dopracovať na podmienky,ktoré musia byť dodržané.
Pán Ing. Krivošík podotkol, že treba napísať dôraznú žiadosť, aby sa prešetrilo prečo nás
OÚ Trnava zaradil až na 16 miesto. Treba argumentovať nemožnosťou výuky hodín TV.
Pán poslanec Hlavna vyjadril znepokojenie, že bolo vydané búracie povolenie, statický
posudok a budova je vo veľmi zlom stave. Ďalej sa pýtal prečo tam deti chodia cvičiť, keď
je riziko, že sa im môže niečo stať. Ďalej aj pán poslanec aj občan pán Veleš upozornili aj
na hygienické podmienky, ktoré nie sú dodržané a keby prišla hygiena na kontrolu určite by
to zatvorili. Pán poslanec Hlavna sa spýtal starostu obce či nie je v búracom povolení
napísané, že stavba sa nemôže užívať. Starosta odpovedal,že v búracom povolení nič také
nie je napísané.
Poslanci žiadajú starostu obce, aby s okamžitou platnosťou uzavrel budovu a prerokoval s
riaditeľkou školy tento problém, aby sa predišlo možnému nešťastiu. Ďalší postup
naplánovali tak, že sa tam stretne stavebná a školská komisia spolu aj so starostom a vydajú
stanovisko.
Pán poslanec Hlavna ďalej podotkol, že máme nové multifunkčné ihrisko, kde by mohli deti
cvičiť, ale ktoré vôbec nie je odhrnuté.
Pán Ing. Krivošík navrhol, aby sa zvolala Rada školy so starostom a riaditeľkou ZŠ s MŠ a
riešili sa dané vyššie uvedené problémy s čím poslanci súhlasili a následne o tom hlasovali.
Ďalej vystúpila kontrolórka obce Ing. Čirkeová, ktorá prečítala správu o výsledku kontrol.
( viď príloha )
Žiadosť školskej jedálne o navýšenie finančného príspevku na rok 2013
Školská jedáleň v.z. vedúcou školskej jedálne pani Annou Leszkóovou sa obrátili so
žiadosťou o finančnú pomoc na zakúpenie elektrických zariadení do školskej jedálne.
Jedná sa o nasledovné zariadenia : smažiaca panva, sporák, pec s 3 rúrami, kuchynský robot
a varný kotol. Nevyhnutné je zakúpenie hlavne smažiacej panvy, ktorá je nefunkčná.
Pán poslanec Ing. Mráz podotkol, že pokiaľ si školská jedáleň dáva žiadosť o finančné
prostriedky mali by zdôvodniť a hlavne podložiť túto žiadosť revíznou správou.
Pani poslankyňa Hudecová ďalej vyjadrila názor, že spravili chybu v tom, že si tieto
požiadavky nedali zapracovať do rozpočtu obce. Upozorňovala ich na to.
Ďalej pán poslanec Mráz povedal, že jediné, čo sa v škole rieši sú mzdy.
Žiadosť firmy ARCH Design s.r.o., o súhlas s predloženou urbanistickou štúdiou, ktorá rieši

výstavbu samostatne stojacich rodinných domov na pozemkoch par. č. 130/ 21, 130/ 22,
130/ 33, 130/ 34.
Na predmetných pozemkoch bolo pôvodne uvažované s výstavbou samostatne stojacich
objektov s účelom využitia na služby. Do dnešného dňa sa im nepodarilo zohnať investora,
ktorý by mal záujem o prevádzkovanie služieb a vybudovanie objektov na daných
pozemkoch. A ani nie je predpoklad, že by mal v blízkej budúcnosti nejaký investor o to
záujem. Zmena je v súlade s územným plánom obce, nakoľko v celej lokalite A 1 je
plánovaná IBV rodinné domy.
Starosta obce predložil poslancom na nahliadnutie urbanistickú štúdiu na výstavbu RD
Brestovany, Lokalita Nad Vodárenskou cestou A1 a následne po preštudovaní pristúpili
poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 4/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s predloženou urbanistickou štúdiou firmy ARCH Design s.r.o., ktorá rieši výstavbu samostatne
stojacich rodinných domov na pozemkoch par. č. 130/ 21, 130/ 22, 130/ 33, 130/ 34, katastrálne
územie Malé Brestovany
Hlasovanie : za 3 poslanci ( Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský, Emília Hudecová ) proti 0
poslancov, zdržal sa 2 poslanci ( Ing. Jozef. Krivošík, Patrik Hlavna )
Ďalej starosta obce podotkol, že chcel riešiť a odovzdať ešte dve sťažnosti pani Izakovičovej a pani
Moderdorfskej,ale keďže sa pán poslanec Mgr. Juraj Engelhardt ospravedlnil a nezúčastnil sa
zasadnutia OZ odložil ich.
Rôzne
V rôznom aký prvý vystúpil pán poslanec Hlavna a ako prvú pripomienku mal, že v minulej
zápisnici zo dňa 8. 12. 2012, kde sa riešilo odstupné zamestnanca Obecného úradu, ktorý ide do
invalidného dôchodku, bolo nesprávne napísané, že zamestnanec dostane odstupné a nie odchodné.
Pán poslanec Hlavna sa vyjaril, že malo byť správne napísané odchodné, kde ide zamestnanec do
dôchodku a nie odstupné načo starosta oponoval a citoval par. 63 ods. 1 písm b) zákona 311/ 2001
Z. z., kde je citované že ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho
posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,patrí odstupné najmenej v sume
štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej desať rokov
a menej ako dvadsať.
Ďalej pán Hlavna dal otázku starostovi,aký bol postih voči občanovi o ktorom evidentne vieme, že
vyvážal smeti na skládku na Mlynskej ulici. Starosta odpovedal, že žiadny postih vyvodený nebol a
riešiť to bude poriadková komisia.
Ďalej sa pán poslanec Hlavna pýtal starostu, čo sa stalo v škôlke,aký incident ? Ako sa dozvedel,
zamestnanec napadol pedagogického zamestnanca.
Starosta obce v skratke opísal situáciu, ktorá sa odohrala a následne bola zavolaná polícia ,ktorej
zástupcovia daný incident riešili a spísali zápisnicu. Starosta sa vyjadril,že riaditeľka ZŠ s MŠ
Brestovany incident vyriešila dohovorom a finančným postihom. Starosta sa vyjadril, že on sám dal
návrh dať kárne opatrenie pedagogickej pracovníčke a výpoveď pánovi Hrašnovi načo pán poslanec
Hlavna povedal, že je neakceptovateľné, ak na svojom pracovisku je napadnutá učiteľka, ktorá má

zodpovednosť za maloleté deti.
Poslanci sa pýtali, či pri tom boli deti a či len takýmto spôsobom sa bude riešiť situácia? Pán
poslanec Ing. Mráz sa s rozhorčením spýtal, či sa takto uzavrela celá situácia.
Pán poslanec Ing. Krivošík povedal, že je to predsa školstvo a tam treba postupovať oveľa tvrdšie a
mali by byť vyvodené tvrdšie postihy voči zamestnancovi,ktorý pedagogického zamestnanca
napadol na pôde školského zariadenia.
Pri tejto príležitosti sa poslanci spýtali či sa vlastne pani riaditeľka vyjadrila k stavebnému dozoru
na multifunkčné ihrisko, predsa žiadali, aby stavebný dozor vrátil peniaze a chceli zdokladovať či
boli finančné prostriedky vynaložené adekvátne. Ing. Krivošík znova žiadal starostu, aby uložil
riaditeľke školy, aby žiadala stavebný dozor na multifunkčné ihrisko, aby vrátil neoprávnené
finančné prostriedky vo výške takmer 3.000,- € aj z toho dôvodu, že nedohliadol na zlé
technologické postupy v dôsledku čoho je ihrisko závadné.
Opätovne sa starosta vrátil k incidentu, ktorý sa odohral v škôlke. Pani riaditeľka sa vyjadrila a
prišla s návrhom na potrestanie pána Hrašnu spôsobom, že sa mu odoberie osobný príplatok na tri
mesiace, nakoľko nemá náhradu za kuriča pretože kurič musí mať spravené odborné skúšky a z
tohto dôvodu ho nechce prepustiť.
Ing. Krivošík doporučil, aby obaja kuriči ( obecný a školský) boli záskokový !
Ďalej spomenuli, že do areálu školy a škôlky chodia ľudia so psami napriek tomu, že to je zakázané
v zmysle platného VZN č. 7/ 2012.
Poslanci opätovne podotkli, že asi bude potrebné dať na miesta kde je zakázaný vstup so psami
tabule, ktoré budú označovať zákaz vstupu so psom. Pán poslanec Ing. Mráz pri tomto bode ale
pripomenul, že predsa aj keď nie sú vyvesené tabule, tak predsa stále platí platné VZN č. 7/ 2012,
ktoré je treba dodržiavať a v končenom dôsledku aj zamestnanci môžu upozorniť ľudí, aby na pôdu
školy nevstupovali so psami. Pani Hrehušová pracovníčka OcÚ si dala úlohu zohnať tabule a dať
ich vyvesiť na príslušné miesta.
Pán poslanec Ing. Mráz apeloval, aby sa dalo ešte dôraznejšie vedieť občanom, že sa v rámci TKR
prešlo na digitálny signál a analógový skončil a občania si buď kúpia nový televízny príjmač, alebo
zakúpia setobox. Je to v podstate problém celého Slovenska. Navrhol, aby sa pri rozposielaní
platobných výmerov poslali občanom zároveň s tým aj oznámenia ohľadne prechodu na digitálny
signál. Oznámenia by mali byť doručené do 1.7.2013.
Pri tomto bode sa spýtal pán Ing. Ondrej Kuhajda, či nie je možné zvoliť si formou dotazníka, ktorý
by vyplnili občania inú skladbu programov. Starosta obce odpovedal,že by to bolo komplikované
rozdeliť skladbu programov na základný balík a rozšírený.
Uznesenie č. 5/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlas í
s rozposielaním oznámenia ohľadne digitálneho signálu v rámci TKR
Hlasovanie : všetci za ( Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz,
Ing. Mikuláš Nižnanský )
Pán Ing. Martin Mráz ďalej informoval poslancov OZ, čo vybavil ohľadne čističky odpadových vôd
na ihrisko. Pán Ing. Mráz oslovil dve firmy doporučené projektantkou pani Krajčovičovou, ktoré
mali v ponuke certifikované čističky a to firmu Aquatech s.r.o. Prešov a firmu VH TECH, Ilava.
Firmy predložili cenové ponuky. Cena čističky odpadových vôd firmy VH TECH Ilava je 2. 638,
80 € s DPH a cena firmy AQUATEC s.r.o. 2.720,- € s DPH. Z pohľadu poslanca pána Ing. Mráza

by bola asi lepšia firma z Ilavy, pretože ak zoberieme do úvahy, že ak by sa aj na čističke niečo
stalo predsa firma až Prešova, ak by si účtovala dopravu bolo by to drahšie a ďalšia výhoda firmy
VH TECH je, že má viacero servisov po Slovensku.
Pán poslanec Hlavna bol tiež za to, aby sa to čím skôr vyriešilo a schválilo, pretože to vyteká popri
budove a je tu riziko poškodenia statiky budovy.
Poslanci odporučili, aby sa oslovil pán Ing. Ohrablo na inžiniering a určí za akých podmienok sa
čistička zrealizuje.
Ďalej Ing. Mráz a Ing. Krivošík podotkoli ,že sa im stále neposielajú zápisnice v písomnej forme a
opätovne požiadal, aby sa mu posielali.
Občan pán. Ing. Kuhajda Ondrej mal pripomienku, že v minulej zápisnici neboli zapracované jeho
pripomienky ktoré mal hlavne ohľadne sociálnych bytov. Požiadal aj v mene nájomníkov starostu
OZ, aby sa vyjadrili a dali za úlohu starostovi obce, aby s nájomníkmi ohľadne zmlúv na tieto byty
rokoval.
Starosta pri tomto bode podotkol, že každý nájomník bol upovedomený s podmienkami zmluvy a
tým, že pri tomto type bytov bolo financovanie nie len zo ŠFRB ,ale bola daná aj dotácia MV SR.
Pán Ing. Kuhajda Ondrej sa spýtal starostu obce v akej výške bola poskytnutá dotácia? Starosta
obce odpovedal , že dotácia nebola poskytnutá na celý objem. Starosta citoval zo zmluvy článok 3.
Ďalej pri problematike bytov vystúpil občan a jeden z nájomníkov pán Veleš, ktorý povedal, že
nikde v zmluve nie je definované, že platia nájomné, ďalej nikde v zmluve nie je napísané, že sa
jedná o sociálny byt. Požiadali starostu, aby spravil schôdzu nájomníkov z Brestovej č.6 a 7 v čo
najkratšej dobe, aby sa situácia ohľadne zmlúv riešila v dohľadnom termíne. Pán Veleš aj pán
Trnka navrhli, že by sa to mohlo riešiť dodatkom k zmluve. Pán Trnka ďalej vyjadril nespokojnosť
s relevantnosťou informácií, ktoré mu poskytla pracovníčka OcÚ pani Andrea Lovecká, ktorá mu
dala mu dala zavádzajúce informácie ohľadne zmlúv. Podotkol, že keď boli podpisovať prvú
zmluvu o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku tak pani Lovecká ich
informovala, že pri podpise druhej zmluvy sa dozvedia podmienky čo nebola pravda. Vyjadril
rozhorčenie, že pracovníčka nehovorila pravdu.
Pán Mihálik sa taktiež spýtal, že prečo platia nájomné, keď v zmluve je napísané, že platia úver.
Ďalej vystúpila pani Hubináková, ktorá podotkla, že podľa jej názoru opätovne na internetovej
stránke nie je všetko čo má byť napr. chýbajú termíny aktuálnych zasadnutí.
Opätovne sa vrátila k problému dodržiavania otváracích a zatváracích hodín podľa platného
VZN 1/ 2008 a spýtala sa starostu obce a poslancov OZ, kedy sa bude toto VZN už konečne
dodržiavať. Mali by sa zintenzívniť kontroly a obec by si mala vyžiadať záznamy z OO PZ v
Zavare ako často tam chodia hliadky. Problém sa neustále kumuluje a vyhrocuje a treba to riešiť.
Pani Puterová prosila poslancov, že pre poriadok by už konečne mohli niečo spraviť.
Pani Hubináková oznámila, že bola vykonaná policajná kontrola v pohostinstve Benedik, kde bola
spísaná zápisnica a zaslaná na OcÚ Brestovany a požiadal starostu o prečítanie. Starosta odpovedal,
že zápisnicu u seba nemá a už si nepamätá čo bolo v zápise.
Pán poslanec Hlavna upozornil, že ak bola doručená zápisnica a keď bol porušený zákon, bolo by
treba uložiť sankciu Hostincu Benedik.
Pán poslanec Hlavna sa vyjadril, že treba razantne zakročiť a navrhol uložiť sankciu Hostincu
Benedik nech si to aj Benedik zapamätá.
Pani Grobarčíková podotkla, že videla ako niekto z pohostinstva odchádzal o 00,30 hod.
Pán poslanec Ing. Mráz podotkol a upozornil pani Hubinákovú, aby mu neskákala do reči, aby sa
mohol vyjadriť a že si treba uvedomiť, že z právneho hľadiska by tieto veci neobstáli.
Ďalej sa starosta obce v krátkosti vyjadril, že čo sa týka nadstavby, ktorú realizuje pán Benedik a na
ktorú sa pani Hubináková sťažuje povedal, že ak stavebník požiada o stavebné povolenie nie je
predsa dôvod, aby ho nepodpísal ak splnil všetky podmienky, ktoré vyžaduje stavebný zákon.V

zápätí spomenul, že keď pani Hubináková žiadala telefonicky textovú časť ÚPO a vyjadrila sa, že
jej ju odmietol dať, že to nie je pravda pretože on je len povedal, že si má dať písomnú žiadosť v
ktorej upresní presne čo žiada a následne jej fotokópie textovej časti ÚPO dáme k dispozícii a že
ÚPO je k nahliadnutiu. Pani Hubináková reagovala, že starosta obce jej nepovedal, že je ÚPO k
nahliadnutiu.
–
–

–

–

pán Kuhajda Ivan mal na záver pripomienky
kedy sa prevedú a odpredajú pozemky obce čo sa týka cesty na ul. Rošlímska aj plánovaná
Železničná. Pán Kuhajda ponúka pozemok za symbolické 1,- €.
Ing. Krivošík navrhol pánovi Kuhajdovi, že by majitelia mohli počkať na komasáciu, kde by
sa to upravilo. Pán Kuhajda však upozornil, že ak je to jeho pozemok tak de jure zodpovedá
za cestu.
ďalšia pripomienka bola ohľadne zimnej údržby,k de podotkol či budeme takto pokračovať
a či sa sneh odhŕňa keď je už udupaný ?
Starosta odpovedal ľahko sa hovorí, ťažko sa koná.
posledná pripomienka sa týkala parkovania áut, kde vyjadril nespokojnosť s parkovaním áut
na verejnom priestranstve.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
V Brestovanoch, 28. 2. 2013
Overovatelia : Ing. Jozef Krivošík
Patrik Hlavna
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Zapísala : Hrehušová

