Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch,
konaného dňa 25.6.2013

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Martin Mráz - bol ospravedlnený, Peter Vaško, Ing. Marek Ivančíkneospravedlnení,
Overovatelia: Mária Turanská
Miroslav Bachratý
Zapisovateľka: Ing. Marcela Mišáková
Program: 1. Kontrola úloh
2. Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2012, Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu k účtovnej závierke za rok 2012
3. Investičná výstavba
4. Základná škola s materskou školou – riešenie požiadaviek družiny
5. Rôzne
- 900. výročie 1.písomnej zmienky v obci – oslavy
- územný plán obce
- riešenie sťažností občanov
Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia, a za overovateľov zápisnice určil Máriu Turanskú a Miroslava Bachratého
Starosta obce sa spýtal, či má niekto námietky proti programu v pozvánke a následne dal
hlasovať:

UZNESENIE č. 16/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
Program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
1. Kontrola úloh
Na úvod sa starosta obce ospravedlnil, že zápisnica z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva nie je na stránke obce, preberá plnú zodpovednosť a prisľúbil, že bude zverejnená čo
najskôr.
V tomto bode starosta začal hodnotiť akcie, ktoré boli zrealizované v poslednom období
a úlohy, ktoré boli zadané.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov, Seniorkou, skupinou Mažoretky a s Dobrovoľným
hasičským zborom sa dňa 30.4.2013 uskutočnilo stavanie mája. Akciu hodnotil ako vydarenú, len
očakával, že akcie sa zúčastnia aj poslanci, ktorí bohužiaľ chýbali.

Dňa 25.5.2013 organizoval obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov Brestovany
Brestovanské hudobné slávnosti, ktoré sa konali v kultúrnom dome v Brestovanoch. V programe
vystúpili Spevácka skupina Prameň Voderady, Chrámový zbor Gejzu Dusíka Zavar, Spevácka
skupina Seniorka, Spevácky zbor Trinitas Modranka, Spevácka skupina Kátlovani Kátlovce,
Chrámový zbor Brestovany a Spevácka skupina Gentes Trakovicce. Medzi hosťami boli okrem
iných účastní dôstojný pán Marián Červený a predseda trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor
Mikuš. Zároveň starosta poďakoval všetkým, ktorí zabezpečili plynulý priebeh 11.-teho ročníka
BHS.
Ďalšou z úloh bolo využitie priestorov knižnice. Návrhy boli rôzne ako zatvorenie knižnice, spojenie obecnej knižnice so školskou.... najviac starostu zaujal návrh pani Oxany Lukomskej, ktorá chce spolu s manželom vytvoriť skupinu Young Brest, ktorá by združovala mladých
ľudí vo veku od 14 do 19 rokov. Organizovali by sa predstavenia, výlety, besedy, stretnutia... a ak
bude viac záujemcov starosta vie poskytnúť aj priestory v kultúrnom dome a zasadačku obecného
úradu.
Ďalej starosta informoval, že bolo založené združenie Brestovany Nahlas. Starosta bol
oslovený pánom Jaslovským, že chcú vypomáhať v obci a osloviť strednú vrstvu obyvateľov. Ich
cieľom je organizovanie brigád, čistenie priestranstiev, cintorínov, pomníkov, o ktoré sa nikto nestará, ako aj organizovanie besied pre občanov.
Čo sa týka problému stavebného dozoru pri výstavbe multifunkčného ihriska, starosta sa
nemohol stretnúť s pani riaditeľkou, pretože je momentálne práceneschopná. Starosta ďalej vysvetlil, že pre výber stavebného dozoru bola oslovená firma, ktorá robí stavebné dozory pre Krajský
školský úrad v Žiline. Neskôr vznikali dohady, že stavebný dozor by sa dal robiť zadarmo alebo za
polovicu už zaplatenej sumy, ale v čase výstavby multifunkčného ihriska nikto starostu s touto
možnosťou neoslovil. Vzniknutá situácia je riešená ako reklamácia voči dodávateľskej firme, ktorá
realizovala ihrisko.
Podľa pána Krivošíka by danú situáciu mala riešiť riaditeľka školy, ďalej starosta obce
a tiež kontrolór obce. Riaditeľka mala požiadať o vrátenie peňazí. Nakoľko riaditeľka nekonala,
mal konať zriaďovateľ, čiže starosta obce, ale všetko sa iba naťahuje a celý problém ide dostratena. Navrhuje buď podať trestné oznámenie alebo dať stanovisko, že sa jedná o nevymáhateľnú
pohľadávku. Túto záležitosť má riešiť jedine starosta.
Pani Turanská navrhla, aby sa oslovil právnik, ktorý sa venuje tejto problematike a nech
dá stanovisko, aké máme ďalej možnosti, čo sa týka súdneho sporu, a súbežne je potrebné osloviť
dodávateľskú firmu na okamžité odstránenie vzniknutých závad. Stavebná komisia nech skontroluje stavebný denník prác.
Podľa pána Hlavnu keďže na miestnom šetrení bolo zistené, že neboli dodržané technologické postupy, zodpovednosť je na stavebnom dozore. Na jednom zastupiteľstve starosta povedal, že na jar sa budú odstraňovať závady a do dnešného dňa sa nič neurobilo. A preto by mal starosta okamžite napísať list, aby ten kto spôsobil závadu ju aj odstránil.
Starosta reagoval, že doteraz sa nedala závada odstraňovať, keďže ešte na veľkú noc bol
sneh.
Pán poslanec Nižnanský reagoval, že keď už je zmluva podpísaná, ťažko sa dá teraz niečo vymáhať, keď cena je v súlade s oprávnenými nákladmi.
Občan pán Ondrej Kuhajda si myslí, že treba dodržať zákonné postupy a vyčerpať všetky
možnosti riešenia, osloviť právnika a až potom ísť do občiansko-právneho sporu. A to sa malo
urobiť už dávno. Treba skúmať povrch ihriska, lebo keď naprší, tak sa na ňom šmýka. Preto by sa
to malo pri oprave sledovať.
Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 17/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
aby starosta obce oslovil právnika a zistil aké sú možnosti riešenia, zároveň treba listom osloviť
dodávateľskú firmu na okamžité odstránenie závady a preštudovať dokumentáciu k realizácii diela.
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej starosta pokračoval prevodom vlastníckych práv ohľadne pozemkov na Rošlímskej
a Železničnej ulici, či treba osloviť právnika, či pokračovať, aj keď budú nepodpísané prevody
pozemkov s vlastníkmi. Starosta dá stavebnej komisii materiál, ktorý zabezpečil pán Kuhajda
a poslanec Ivančík s tým, aby sa mohli s vlastníkmi pozemkov z Rošlímskej a Železničnej ulice
podpísať zmluvy. Starosta navrhuje osloviť geodeta, ktorý zamerá parcely a výmery, aby sa to dalo
do súladu s vlastníkmi a hlavne, aby to sedelo na m2.
Pán Hlavna povedal, že stavebná komisia mala zasadať, ale nezasadala.
Pani Turanská povedala, že keďže komisia nezasadala, úloha splnená nebola. Je potrebné,
aby začal starosta na tom robiť. Nech sa zamerá tá časť Rošlímskej, ktorá zameraná nie je. Vieme
aký je postup, tak nech sa na tom pracuje.
Občan pán Ondrej Kuhajda povedal, že podstatné je urobiť zameranie a potom začať
podpisovať zmluvy.
Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 18/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
zameranie Rošlímskej a Železničnej ulice a podľa zameraných parciel presne vymedziť vlastníkov.
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
2. Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2012, Správa nezávislého audítora obecnému
zastupiteľstvu k účtovnej závierke za rok 2012
K tomuto bodu dostali poslanci materiály, ktoré si mali možnosť preštudovať. Starosta
informoval poslancov, že minulý týždeň mala finančná a sociálna komisia zasadnutie, kde bol
prednesený záverečný účet obce účtovníčkou, a boli zodpovedané jednotlivé otázky členov komisie. Starosta vyzval kontrolórku obce, aby prečítala Stanovisko k záverečnému účtu. Následne bola
starostom prečítaná Spáva nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012. Pani Turanská
ako členka finančnej a sociálnej komisie, tlmočila stanovisko zo zasadnutia finančnej a sociálnej
komisie, aby Záverečný účet obce za rok 2012 bol schválený bez výhrad.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 19/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad
a

berie na vedomie
správu audítora a stanovisko kontrolóra obce
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
3. Investičná výstavba
Starosta informoval, že sme obdržali s Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR finančné prostriedky na základe uznesenia vlády č. 134/2013 uznesenie vlády č.
184/2013 vo výške 4 194,51 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce po zimnej prevádzke. Oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov je rok 2013.
Starosta navrhol, aby sa tieto finančné prostriedky použili na opravu Orechovej ulice, výjazdu z Družstevnej ulice na ulicu J.Nižnanského, chodníka v smere od kostola ku križovatke na
Vodárenskú ulicu.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 20/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
použitie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na opravu Orechovej
ulice, výjazdu z Družstevnej ulice na ulicu J.Nižnanského a od kostola ku križovatke na Vodárenskú ulicu.
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Starosta navrhol vypracované projektu na komplexnú opravu Staničnej ulice, ktorá by bola financovaná z prostriedkov rezervného fondu. Opravu Staničnej ulice navrhol realizovať, samostatne opravu chodníkov a priekop a samostatne opravu cesty. Pán občan Ondrej Kuhajda sa spýtal ako je riešená kanalizácia na Staničnej ulici. Starosta odpovedal, že to sa musí riešiť v projekte.
Po krátkej aktuálne diskusii navrhol starosta prijať uznesenie

UZNESENIE č. 21/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
vypracovanie projektu a opravu Staničnej ulicu až po J. Nižnanského a financovanie opravy Staničnej ulice z prostriedkov rezervného fondu
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

4. Základná škola s materskou školou – riešenie požiadaviek družiny
Starosta obce predniesol žiadosť Základnej školy s materskou školou v Brestovanoch
k zriadeniu tretieho oddelenia v ŠKD pre školský rok 2013/2014. Vzhľadom na skutočnosť, že
k 19.6.2013 je na školský rok prihlásených do ŠKD 68 detí, je potrebné zriadiť tretie oddelenie
a prijať novú pracovnú silu. Pracovná doba vychovávateliek bude stanovená podľa vyučovacieho
rozvrhu a podľa odchodu detí z ŠKD. Prípadné doplnenie úväzku bude riešené formou vedľajšieho
pracovného pomeru v ZŠ.
Pán Hlavna sa spýtal starostu, či sú k dispozícii priestory. Starosta odpovedal, že tretia triedy by mohla byť aj v budove základnej školy.
Pani Turanská sa spýtala, koľko detí môže mať v triede jedna vychovávateľka, koľko je
v školskom klube teraz zamestnaných vychovávateliek a na aký úväzok sú zamestnané. Nakoľko
starosta nevedel reagovať bol požiadaný, aby sa žiadosť doplnila o spomínané informácie
a následne poslanci prijali uznesenie:

UZNESENIE č. 22/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

Žiada
aby sa žiadosť školy o zriadenie tretieho oddelenia školského klubu detí doplnila o poklady
z platnej legislatívy a bola doplnená nasledovne:
- koľko detí môže byť v jednej triede
- na aký úväzok pracujú momentálne vychovávateľky
- aká je ich pracovná doba.
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
5. Rôzne
V tomto bode sa starosta venoval nasledovným požiadavkám a sťažnostiam občanov:
Na základe žiadosti občanov a prevádzkovateľov káblovej televízie firmy Westcom sa
bude rozširovať počet televíznych programov, preto za zakúpil tuner, ktorý bude namontovaný do
konca mesiaca. Nákup tunera je financovaný formou leasingu vo výške 3 200,00 €. Cena za prevádzkovanie káblovej televízie na rok 2013 zostane nezmenená vo výške 40 €.
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť o odstránenie autobusovej zastávky od pána Reismullera
Wilibalda na J.Nižnanského 115. Žiadosť odôvodnil tým, že uvedená zastávka nikdy nebola pred
ich domom, ale bola zabudovaná smerom do Bučan medzi domom P.Vojtecha a nebohých Michaličkových. V dobe keď neboli doma a nemali ešte v Brestovanoch trvalý pobyt tak niekto svojvoľne vytrhol zastávku zo zeme, aj keď bola zabetónovaná a špagátom ju pripevnil o stĺp elektrického
vedenia pred ich domom, čo je neprípustné aj voči normám ZEZ aj voči medziľudskému nažívaniu. Podľa pána starostu, by sa zastávka nemala premiestňovať, a je proti tomu, pretože potom to
bude znova problém
Pani Čirkeová, kontrolórka obce, poznamenala, že k tomu by sa mala vyjadriť SAD.

UZNESENIE č. 23/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

schvaľuje
aby uvedená zastávka na ulici J.Nižnanského č.d. 115 nebola odstránená
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

Nasledovná žiadosť sa týkala manželov Šebekových z Jablonca o povolenie stavby rodinného dome. V predchádzajúcom volebnom období bola časť obecného pozemku odpredaná
manželom Šebekovým, kde bol spolu s ďalšou parcelou, vytvorený stavebný pozemok. V tom období bolo možné získať všetky povolenia na výstavbu rodinného domu na danom pozemku
a postaviť rodinný dom. Nakoľko došlo k zmene legislatívy a momentálne existuje platný Zákon
o pohrebníctve 131/2010 Z.z.. ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Po predložení žiadosti na stavebný úrad v Trnave, bola žiadosť manželov Šebekových zamietnutá. Pokiaľ manželom nebude stavba povolená, žiadajú, podľa toho istého zákona §15, bod 8,
primeranú náhradu za obmedzenie užívanie pozemku. Náhradu žiadajú v podobe výmeny ich parcely o rozlohe 447 m2 za parcelu v rovnakej rozlohe v danej obci, kde je možná výstavba rodinného domu alebo finančnú náhradu rovnajúcu sa cene pozemku o rozlohe 447 m2 v danej lokalite
v súčasnej dobe.
Pán Krivošík reagoval, že v čase keď sa im odpredával obecný pozemok obec nepochybila a predsa teraz obec nemôže za to, že sa zmenil zákon.
Pán starosta podotkol, že v územnom pláne je rodinný dom aj záhrada, a preto nesúhlasí,
s požadovanou kompenzáciou.

UZNESENIE č. 24/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

Nesúhlasí

s výmenou parcely manželov Šebekových o rozlohe 447 m2 za parcelu v rovnakej rozlohe v obci,
kde je možná výstavba rodinného domu a ani s finančnou náhradou rovnajúcu sa cene pozemku
o rozlohe 447 m2 v danej lokalite v súčasnej dobe.
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Brestovanoch, žiada o sponzorský dar pri organizovaní Medzinárodného dňa detí dňa 1.6.2013, ktorej cieľom bolo urobiť pekné popoludnie nielen pre žiakov
ZŠ s MŠ, ale aj pre deti našej obce. Rada rodičov žiada o príspevok 100 €.
Pani Turanská poznamenal, prečo žiadajú o príspevok po akcii. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú predsa zverejnené, tak mali svoju žiadosť predložiť na minulé zastupiteľstvo.

UZNESENIE č. 25/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

Súhlasí
s poskytnutím príspevku pre Radu školy pri ZŠ a MŠ Brestovany vo výške 100,00 €.
Hlasovanie : 5 poslancov za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania (p.Turanská)
Starosta obce oboznámil prítomných s odpoveďou na sťažnosť pána Dobrovodského na
manželovom Tomíkových z Orechovej ulice. Vedľa manželov Tomíkových si postavili dom noví
občania, ktorí sa podľa slov manželov Tomíkových správajú arogantne a agresívne, len kvôli tomu, že chovajú domáce zvieratá ako sliepky, zajace, ošípané. Keď išiel pán D. stavať dom vedel,
že vo vedľajšom dome sa chová domáca hydina a domáce zvieratá. V rámci rozvíjania dobrých
susedských vzťahov bol Pán Tomík ochotný prestať chovať ošípané a zajace. Ale pán D. napriek
tomu naďalej verbálne obťažuje P.Tomíka dokonca v práci. Starosta sa po prečítaní listu spýtal
poslancov, či budeme vypracovávať VZN o chove hospodárskych zvierat v našej obci.
Pán Hlavna reagoval, že bývame predsa na dedine a chov zvierat je prirodzený pre dedinu.

Pani Turanská reagovala, že si nevie predstaviť, že budeme niekomu zakazovať chovať
domáce zvieratá na dedine. A riešenie tohto problému vidí ako susedský spor a jeho riešenie
v občiansko-právnom konaní..
Starosta ďalej oboznámil poslancov, s tým že sme boli oslovení kamenárskou firmou opravovať v obci sakrálne pamiatky. Dnes už v obci prebieha oprava pamiatok, a to – Sv. Trojica,
Kríž pri trafostanici, kríže na cintorínoch a socha Jána Nepomuckého. Celá oprava sakrálnych pamiatok bude stáť 1 500 €.
Pani Turanská sa spýtala, či nás firma oslovila alebo starosta vyšiel s vlastnou iniciatívou.
Starosta odpovedal, že on sa informoval nakoľko vedel, že daná oprava už prebehla v neďalekej
obci.
Ďalšia žiadosť bola od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o spoluprácu pri zabezpečení napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu vybudovanú z prostriedkov ISPA Trnava. Vlastníci stavby sú povinný pripojiť stavbu, kde vznikajú podzemné odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Ďalej do budúcnosti bude potrebné doriešiť financovanie opravy na kanalizačných prípojkách ako spoluúčasť občanov, pretože opravy sú nákladné a často sú zavinené samotnými občanmi.
Pán Hlavna sa pýtal, kto je vlastníkom čerpadla.
Starosta odpovedal, že v prípade 50-tich prípojok je vlastníkom TAVOS, v ďalších sú to
samotní občania.
Pán Hlavna si myslí, že to nie dobre vymyslené, pretože čerpadlá budú odchádzať.
Ďalej starosta predložil žiadosť pána Róberta Janžu z Rošlímskej ulice o vymedzenie
trávnatej plochy pred bytovým domom na ulici Rošlímska 26 fixnou zábranou. Jedná sa o priestor
medzi cestnou komunikáciou a plotom pred bytovým domom. Dôvodom je neustále parkovanie
motorových vozidiel, čo spôsobuje poškodzovanie trávnika, nerovnosť terénu a riziko poškodenia
uzáveru vody a plynu.
Pani Turanská reagovala, že vzhľadom na to, že sa bude robiť zameriavanie Rošlímskej
ulice a vymedzovať obecný pozemok, nie je možné dať kladné stanovisko k žiadosti. A nakoniec
Obec Brestovany má schválené VZN, v ktorom sa hovorí o využívaní verejných priestranstiev
a kde je riešené parkovanie v obci.
Pán Hlavna povedal, že čo sa týka parkovania, každý si tu robí čo chce a myslí si, že by
sa s tým malo niečo robiť najmä na Orechovej ulici.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 26/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

Nesúhlasí
s ohraničením trávnatej plochy na Rošlímskej ulici č. 26 pred bytovým domom
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej starosta prečítal sťažnosť pána Zifčáka z Kríčkovej ulice, na PD Zavar, ktorého
stroje prechádzali okolo jeho domu, v deň keď sa v obci konali hody. Žiada od starostu a obecného
zastupiteľstva, aby zabezpečil pokoj v tieto dni. Poslanci odpovedali, že to sa nemusí riešiť na zastupiteľstve.
Nasledujúca žiadosť bola od manželov Trnkových, Žákovičových a Vojtechových, ktorí
si zakúpili na Družstevnej ulici pozemok, kde v budúcnosti plánujú výstavbu rodinného domu, aby
spomínaný pozemok 961/4,6,7 bol v územnom pláne obce zmenený na zastavané plochy bývania

RD. Nakoľko doteraz bolo na tomto pozemku podľa územného plánu obce možné postaviť polyfunkčný dom.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 27/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

Súhlasí
s vypracovaním podkladov pre zmenu územného plánu, aby parcely 961/4,6,7 boli zapracované na
zastavané plochy pre RD
Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Starosta načrtol problém z ozvučením rozhlasu na Brestovej a Borovej ulici, a spomenul,
že v celej obci je systém už zastaralý. Chce, aby sa začal rozhlas v obci po častiach rekonštruovať
rádiovým ozvučením. Starosta predostrel ponuky firmy ELMIK Vráble s.r.o. ktorých ponuka znela
na sumu 11 176 €, keby sa ozvučenie začalo rekonštruovať po častiach. Nakoľko ponuka bola
podľa poslancov privysoká a poslanci schválili ako prioritu rekonštrukciu ciest, ktorá bude dosť
nákladná, a bude realizované búranie telocvične, rozhlas v obci sa t.č. z finančných dôvodov nebude rekonštruovať.
V poslednom bode starosta informoval o konaní osláv 900-tého výročia 1.písomnej
zmienky. Obec zaslala žiadosť na VÚC do Trnavy o poskytnutie dotácie na konanie osláv.
S dôstojným pánom sa dohodli, že v čase 21. a 22. 9. 2013, kedy sa budú konať oslavy, bude celebrovaná slávnostná svätá omša. Nakoľko sa blíži termín konania osláv, starosta by sa chcel ešte v
auguste s poslancami stretnúť, aby sa dohodli posledné organizačné prípravy.
Nakoniec tohto bodu starosta ešte informoval, že na stránku obce a v zápisnici bude telefóne číslo na Železničnú políciu (0961 10 20 95), kde môžu občania zavolať, v prípade, keď zistia
alebo zbadajú, že niekto kradne na železničnej stanici káble, dlažbu atď.
Následne dal starosta slovo poslancom, aby predniesli svoje pripomienky a dotazy.
Pán Hlavna sa spýtal na telocvičňu, v akom štádiu sú búracie práce a či sa tento rok tá telocvičňa už zbúra alebo nie.
Starosta odpovedal, že podľa Krajského pamiatkového úradu Trnava musí byť súčasťou
búracieho povolenia aj stavebné povolenie na stavbu novej telocvične, a zároveň musí byť urobené
verejné obstarávanie na výstavbu telocvične. Dotáciu na búracie práca starej budovy je potrebné
vyčerpať do dvoch rokov.
Pani Turanská sa zapojila do diskusie a spýtala sa, kedy bude stavebné povolenie, veď na
verejné obstarávanie má obec schválené VZN podľa, ktorého vieme nájsť odborníka na verejné
obstarávanie.
Ďalšou otázkou pána Hlavnu bola kedy sa bude robiť čistička na ihrisku. Starosta odpovedal, že stavba je v ochrannou pásme a musí byť vypracovaný projekt a celú stavbu je potrebné
zapracovať do rozpočtu.
Pán Hlavna sa spýtal na jednosmerku na Orechovej ulici. Starosta odpovedal, že Vyšší
územný celok - v Trnave nemá Lovčickú ulicu vedenú ako hlavnú ulicu a nedoporučujú jednosmernú ulicu na Orechovej ulici. Pán Hlavna povedal, že situácia na Orechovej ulici, čo sa týka
parkovania, je zlá a treba to riešiť. Pán starosta reagoval, že parkovanie je zlé v celej obci teda aj
na Brestovej, Vodárenskej, Rošlímskej, Záhradnej ulici....ale kam dať tie parkovacie miesta?

Do diskusie sa zapojili nasledovní občania:
Pani Florkovičová vystúpila, že bola udaná pánom Tarabom, že vypúšťa žumpu do potoka Rošlím. Pani Florkovičová tvrdí, že ona do Rošlíma žumpu nevypúšťa, to vypúšťa pán Gabríš
a to nikto nerieši. Jemu sa to dovolí. Pán starosta odpovedal, že došla sťažnosť z Obvodného úradu
životného prostredia Trnava, dnes bolo jednanie a uvidíme ako sa to dorieši.
Pani Hubináková sa pýtala, ako sa doriešia prípojky na Rošlímskej ulici. Poriadková komisia sa prešla okolo potoka Rošlím a záver bol, že momentálne nič netečie do potoka. Ale už roky
je známe, že do potoka stále niečo vyteká, tak sa netvárme že to nie je.
Starosta odpovedal, že pokiaľ nemáme dôkaz o tom, že niekto vypúšťa žumpu, tak nemôžeme nič robiť. Pokiaľ sa dotyčný občan neodfotí pri čine nedá sa nič robiť.
Pani Bongová sa spýtala, že keď niekoho odfotí ako vynáša smetí alebo vypúšťa žumpu,
či bude pokutovaný a koľko. Starosta odpovedal, že pokiaľ dôkaz bude, pokutovať sa bude podľa
zákona.
Pána Ondreja Kuhajdu zaujímalo, prečo sa prenajíma stojan za vodu, prečo sa kupuje voda, keď sa môže piť voda z vodovodu a prečo sa platí za prenájom rohoží. Pán starosta odpovedal,
že stojan na vodu slúži aj na reprezentačné účely a má viacúčelové využitie či už ako horúca voda
na čaj, čistá a tiež perlivá voda a zároveň sa nejedná až o tak vysokú položku. ...na túto tému už
diskusia bola keď sa schvaľoval rozpočet.
Ďalej pána Ondreja Kuhajdu zaujímala faktúra ohľadne výrubu stromov. Kde sa stromy
v obci vyrubovali a prečo. Pán starosta odpovedal, že sa jedná o dlhodobý problém. Starosta bol
oslovený pánom Juhásom, kde mu na dvor prečnievajú stromy zo susedného pozemku a ohrozuje
zdravie. Po konzultácii so stavebným úradom sa vybavilo povolenie na výrub stromov a pri hľadaní firmy, ktorá by urobila výrub, starosta kontaktoval viacero firiem, poľovníkov, pána Štanca, ale
nakoľko drevo bolo napadnuté škodcami a stromy sa nakláňali nad rodinný dom nedošlo k dohode.
Nakoniec sa našla firma, ktorá za pomoci vysokozdvižnej plošiny bola ochotná urobiť výrub stromov. Po skončení výrubu bola časť prác vyfakturovaná väčšinovému vlastníkovi pozemku a časť
bola vyfakturovaná pánovi Tarabovi a pánovi Huljakovi, ktorí si drevo odviezli.
Ďalšia otázka pána Ondreja Kuhajdu sa týkala, kanalizácie, prečo nakupujeme materiál
v Dolnej Krupej, a prečo kanalizačné prípojky platí obecný úrad a nie TAVOS. Starosta odpovedal, že je potrebné k vybudovaniu kanalizačnej prípojky zabezpečiť aj rozvodnú skriňu a pán Kupčík, ktorý v obci robil prípojky a rozvodné skrine, už s obecným úradom nespolupracuje.
Ďalej pána Ondreja Kuhajdu zaujímali faktúry za opravu a revíziu plynových kotlov na
bytovkách, prečo sú také vysoké a kto kontroluje, čo sa pri oprave vymenilo. Starosta odpovedal,
že pri každej kontrole sa dáva podpisovať záznam o oprave a nájomník má možnosť byť pri každej
oprave osobne. Pokiaľ ide o opravu, ktorá je drahšia, musí to byť prekonzultované so starostom, či
to je naozaj potrebné. Pán Ondej Kuhajda počul od nájomníka, že pri oprave sa vymenila súčiastka
za starú a podľa neho by mala existovať na vymenenú súčiastku záruka dva roky.
Posledná otázka pána Ondreja Kuhajdu sa týkala školskej rady ....kedy sa sfunkční. Pán
starosta doplnil, že nakoľko odstúpila pani Hudecová bude sa to musieť riešiť.

Pani Grobarčíková sa spýtal, kde dostane informáciu ohľadne toho, koľko stojí tlaková
prípojka a rozpis za čo sa platí. Na čo pán starosta odpovedal, že na obecnom úrade.
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Brestovanoch 25.6.2013

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce

Overovatelia: Mária Turanská
Miroslav Bachratý

Zapísala: Ing. Marcela Mišáková

