Obecný úrad B R E S T O V A N Y
____________________________________________________________________
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
15. 10. 2013
____________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Miroslav Bachratý, ospravedlnený
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
Jozefa Piknu, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ.
Program :
1.
2.
3.
4.

Vymenovanie náhradného poslanca
Kontrola úloh
Investičná výstavba
Rôzne

Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania. Opýtal sa či má niekto
z prítomných poslancov námietky voči programu a ak áno nech ich prednesie.
Pán poslanec Ing. Jozef Krivošík požiadal starostu obce či by hodnotenie 900- stého výročia obce
Brestovany nemohol byť osobitný bod programu. Starosta obce aj poslanci s touto zmenou
programu súhlasili a následne prešli k hlasovaniu.
Uznesenie č. 39 /2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia Obecného zastupisteľstva
Hlasovanie : 7 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský )
1. Vymenovanie náhradného poslanca
Starosta obce oboznámil prítomných poslanov, že dňa 30. 9. 2013 doručil pán poslanec Ing. Martin
Mráz na Obecný úrad v Brestovanoch vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva na
základe § 25, ods. 2, písm. c) zákona 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení. Zároveň oznámil, že
ukončuje svoju činnosť v sociálnej a finančnej komisii, v komisii verejného poriadku ako aj v rade

školy pri ZŠ a MŠ v Brestovanoch. Starosta obce prijal a akceptoval vzdanie sa mandátu Ing.
Martina Mráza a vyzval ďalšieho náhradníka pána Júliusa Šmondrka, ktorý podľa počtu hlasov je v
poradí ďalším zvoleným poslancom, či súhlasí s tým aby mu bol pridelený mandát poslanca OZ v
Brestovanoch. Pán Július Šmondrk mandát prijal a následne zložil sľub poslanca OZ a podpísal
osvedčenie o zvolení do funkcie poslanca.
Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva :
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Starosta po zložení sľubu poslanca zablahoželal poslancovi Júliusovi Šmondrkovi.
Ďalej poslanci OZ pristúpili k návrhu členov komisií :
- za predsedu sociálnej a finančnej komisie navhrli pani poslankyňu Máriu Turanskú
- za členov komisie verejného poriadku pánov poslancov Petra Vaška a Júliusa Šmondrka
- za člena Rady školy pánov poslancov Júliusa Šmondrka a Jozefa Piknu
Uznesenie č. 40/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
členov komisií
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )
2. Kontrola úloh
Starosta obce Ing. Jozef Gabriel požiadal prítomných poslancov, aby sa vrátili ku žiadosti pána
Petra Vaška, ktorá sa riešila na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva a na základe uznesenia
č.33/ 32013 – OZ mu bolo doporučené,aby svoju žiadosť o zmenu ÚPO k rozšíreniu plochy
občianskej vybavenosti na parcele č. 112 doplnil a vysvetlil, čo plánuje robiť na predmetnom
pozemku, keďže žiada o rozšírenie plochy občianskej vybavenosti na parcele č. 112.
Kedže pán Vaško je poslancom OZ, starosta obce ho požiadal, aby vysvetlil a zdôvodnil svoju
žiadosť. Pán poslanec poďakoval za slovo a následne vysvetlil svoj zámer. Vysvetlil poslancom, že
chce rozšíriť celú firmu a postaviť na uvedenom pozemku polyfunkčný dom.
Pán poslanec Vaško citoval časť z Územného plánu obce, zmeny a doplnky 01/ 2010, c/ záväzná
časť, časť A / Charakteristika a regulatívy využitia navrhovaných plôch bytovej výstavby
A1 Bytová výstavba nízkopodlažná ( rodinné domy)
Plochy určené na bývanie formou individuálnej bytovej výstavby – nízkopodlažná zástavba
rodinných domov samostatne stojacich, radových a átriových s koeficientom zastavanej plochy pri

samostatne stojacich domoch max. 0, 40 a radových rodinných domoch max. 0,60 s maximálnou
podlažnosťou nad terénom – 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie, resp. 2 nadzemné podlažia.
–
–

k rodinným domom patria plochy tech. vybavenosti a príslušné pešie a motorové
komunikácie
súčasťou môžu byť aj zariadenia nezávadných prevádzok a remesiel bez negatívnych
vplyvov na životné prostredie

Pán poslanec Vaško povedal občianke Grobarčíkovej, ktorá sa vyjadrila, že údajne na uvedenom
pozemku majú byť mraziarne, že žiadne mraziarne tam stáť nebudú.Odporučil občianke
Grobarčíkovej, že sa má starať o to čo má doma.
Potom ako pán poslanec Vaško vysvetlil všetky náležitosti ohľadne jeho žiadosti o zmenu ÚPO,
pristúpili poslanci OZ k hlasovaniu.
Uznesenie č. 41/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
žiadosť pána Petra Vaška o zmenu územného plánu obce – rozšírenie plochy komerčnej občianskej
vybavenosti na parc. č. 111 o susednú parcelu 112.
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )
Pri tomto bode sa občania obce, ktorí sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Brestovanoch búrlivo dožadovali, aby sa mohli k danej téme vyjadriť. Poslanci obecného
zatupiteľstva však po zvážení všetkých okolností usúdili a hlasovali o tom, že občanom slovo
udelené nebude.
Uznesenie č. 42/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
nesúhlasí
aby bolo udelené slovo občanom v otázke pána Petra Vaška a jeho žiadosti o zmenu ÚPO
Hlasovanie : 7 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária, Jozef Pikna ,
Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk ) ,1 poslanec sa zdržal ( PeterVaško)

–

ďalej starosta predniesol, že na minulom zasadnutí OZ, uznesením č. 34/ 2013 OZ po
prerokovaní schválili skrátený variant č. 2 na vypracovanie urbanistickej štúdie na
predĺženie ul. Záhradná pod podmienkou, že vlastníci pozemkov podpíšu odkúpenie
pozemkov obcou pod prístupovú cestu za symbolickú sumu 1,- € za celý predmet prevodu.
Ďalej oboznámil poslancov, že bola vypracovaná kúpna zmluva a predmet kúpy musí byť
schválený obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch.

Pani poslankyňa Turanská sa spýtala či sa na urbanistickej štúdii v sume 1.000,- € budú podielať aj
majitelia predmetných pozemkov. Starosta obce odpovedal, že urbanistickú štúdiu bude platiť obec
Brestovany a majitelia sa budú podielať až na vybudovaní inžinierských sietí.
Ďalej pán Ing. Krivošík upozornil, že na predmetných pozemkoch je vysokonapäťové vedenie
22KW a upozornil, aby sme do zmluvy zakomponovali, že nie sme povinní vybudovať a zabezpečiť
na predmetných pozemkoch cestu, aby potom neprišlo k tomu, že to bude musieť financovať obec.
Treba vypracovať aj projekt, aby sa všetko vyriešilo aj čo sa týka elektrického vedenia.
Pani poslankyňa Turanská sa spýtala či by boli vypracované nejaké pravidlá, podľa ktorých sa bude
postupovať.Starosta obce sa vyjadril, že keď príde k odpredaju musia sa určiť dimenzie a potom sa
vypracuje dohoda.
Starosta obce požiadal pána Ivaňáka, ktorý zastupoval majiteľov predmetných pozemkov, aby sa k
danej téme vyjadril.
Pán Ivaňák opätovne vysvetlil, že majitelia predmetných pozemkov sú ochotní odpredať pozemky
obci na prístupovú cestu za symbolickú cenu 1,- € .Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním
urbanistickej štúdie a teraz následne musí byť odsúhlasený obecným zastupiteľstvom predmet
kúpy.
Uznesenie č. 43/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
predmet zmluvy v kúpnej zmuve uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi obcou Brestovany a vlastníkmi parciel č. 141/ 4, 141/ 5, 144/ 3, 144/ 6,
145/1, 145/ 7, katastrálne územie Veľké Brestovany a to v sume 1,- € za každý pozemok.
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )
Pani poslankyňa Turanská ďalej upozornila, že má pripomienky k zápisnici zo dňa 1. 9. 2013
–
–
–

upozornila, že treba uviesť správny názov Zväzu protifašistických bojovníkov
ďalej mala pripomienku k štylizácii uznesenia č. 35/ 2013 ohľadne garáže pána Mackoviča
ďalšiu pripomienku mala k uzneseniu ohľadne schvaľovania rozpočtu

Požiadala, aby sa všetko opravilo.
3. 900 – sté výročie prvej písomnej zmienky o obci Brestovany
Starosta obce zhodnotil oslavy 900- stého výročia prvej písomnej zmienky o obci Brestovany, ktoré
sa konali dňa 21. a 22. septembra 2013.
Prvý deň 21. septembra 2013 bol športovo – zábavný, konali sa futbalové zápasy,vystupovali
mažoretky, bol zoskok parašutistov, skákacie hrady pre deti, škola minigolfu, vystúpenie skupiny
Domiband – Mirgovci,Adama Ďuricu a jeho skupiny a bolo zabezpečené občerstvenie.
Druhý deň 22. septembra 2013 bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár a
obcou následne po omši prechádzal mini sprievod.

V kultúrnom dome bola inštalovaná výstava - “Takto sme žili” a o 13,00 hod. sa konal slávnostný
obed.
O 15,00 hod. sa konalo slávnostné otvorenie osláv 900- stého výročia, nasledoval príhovor starostu,
predsedu TSK pána Ing, Tibora Mikuša a ďalších hostí.
Ďalej nasledovalo vystúpenie detí MŠ a ZŠ,vystúpenie SENIORKY, spomienka na históriu obce
Brestovany, ktorú na vysokej úrovni predniesla pani Lucia Duchoňová. Program pokračoval
vystúpením sólistu SND pána Ivana Ožváta, do tanca hrala skupina Križovianka a pred KD sa o
zábavu postarala coutry skupina. Občerstvenie zabezpečili poľovníci a hasiči – navarili skvelý
guláš.
Pán poslanec Hlavna sa vyjadril, že oslavy boli pekné a poďakoval sa starostovi obce za pekné
zorganizovnie osláv 900- stého výročia prvej písomnej zmienky o obci Brestovany.
Pán poslanec Ing. Krivošík tiež poďakoval za zorganizovanie osláv a doplnil, že nechce kritizovať,
pretože to sa robí najľahšie, ale predsa sa spýtal starostu, kto navrhoval ocenených.
Zdôraznil, že 900 rokov je dlhá doba a na budovaní obce sa zaslúžili mnohí významní občania
tejto obce a zaslúžili si byť spomenutí, ocenení, za ich zásluhy.
Spomenul p. Izakoviča, dlhoročného organistu, učiteľa, čo svojimi službami – odobierkami
odprevadil stovky občanov pri pohreboch na druhý svet.
Ďalej spomenul farára Zlatoša, či starostu Behíla, Koricinu, ale tiež miestneho organizátora futbalu
p. Celestína Tarabu, ktorý napísal knižku o brestovanskom futbale.
Oveľa viac si títo brestovančania zaslúžia našu úctu , ako bežný farár Hrušovský vo Švajčiarsku či
občan Zavara, zastupujúci Združenie protifašistických bojovníkov v Zavare.
Ing. Krivošík súhlasil s ocenením hasičov, či hudobných skupín, čo robia záslužnú prácu a robia
dobré meno našej obci, ale mnoho ocenených si to nezaslúžilo, ale s tým sa nedá už nič robiť.
Ak sa navrhovateľ chcel venovať žijúcim občanom, tak určite sa nemalo zabudnúť na pána Ohrabla,
ktorý sa veľkou mierou zaslúžil pri budovaní obecného úradu, bytoch, kostola a svojimi odbornými
radami pri škole, futbalovom štadióne a podobne.
Starosta obce sa k pripomienke vyjadril, že vie, že sme možno niektorých opomenuli,ale neišli sme
úplne do histórie.Veľmi ho mrzí, že ocenenie napríklad nedostal pán Peter Žitník. Ďalej sa vyjadril,
že podľa neho si všetci ktorí ocenenie dostali toto ocenenie zaslúžili nevynímajúc nikoho,ale
samozrejme to môžeme napraviť tým, že ďalšie ocenenia sa môžu odovzdať na stretnutí dôchodcov.
Ďalej pani poslankyňa Turanská tiež skonštatovala, že oslavy boli dobre zorganizované a vyjadrila
sa, že podporuje návrh pána poslanca Ing. Jozefa Krivošíka, aby sme ešte dodatočne niektorých
ľudí ocenili.
Vzápätí starosta obce poprosil všetkých poslancov, že ak by ešte o niekom vedeli, aby ešte doplnili
zoznam o ďalších ľudí, ktorým by malo byť toto ocenenie odovzdané.
Pri tejto príležitosti sa občan Ondreáš opýtal, či bol pozvaný aj pán farár Marián Červený? Starosta
obce odpovedal, že áno.
Následne poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu o rozšírenie počtu ocenených pri príležitosti 900stého výročia prvej písomnej zmienky o obci Brestovany.
Uznesenie č. 44/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí

s tým, aby bol rozšírený zoznam ocenených ľudí v rámci prvej písomnej zmienky o obci
Brestovany
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )

4. Investičná výstavba
Starosta obce informoval prítomných poslancov o rekonštrukcii ulice Staničná. Oboznámil ich, že
musí byť spracovaná PD a všetko musí ísť cez stavebý úrad. Musia sa vypracovať výškopisné a
polohopisné zamerania, na ktoré bude vypracovaná spomínaná PD a musí byť vydané stavebné
povolenie.S pani Ing. Nomilnerovou prešiel Staničnú ulicu.
V ďalšom bode sa opätovne vrátil k výstavbe telocvične a trom triedam.
Skonštatoval, že sa treba tým intenzívne zaoberať. Ukazuje sa, že budú opäť dve prvé triedy.
Musíme prehodnotiť financovanie a osloviť banky, akú ponuku by nám dali na úver.
Samozrejme musí byť vyhlásené výberové konanie.
Pán poslanec Hlavna skonštatoval, že zase sme sa nikam nepohli a vytkol starostovi, že predsa na
minulom zasadnutí povedal, že prinesie návrh rozpočtu formou úveru a ako nás to finančne zaťaží.
Poslanec Hlavne povedal, že zase sa nikam nepohneme a potom nás budú tlačiť prváci.
Pán poslanec Šmondrk sa vyjadril, že na toto sa malo dávno myslieť a iné sa nerobí len sa stále
konštatuje.
Ďalej pán poslanec Hlavna položil starostovi otázku, že koľko finančných prostriedkov máme v
rezervnom fonde, že veď predsa aj tie peniaze by sa mohli použiť. Starosta odpovedal, že je to v
rozpočte obce a hneď mu nevie povedať sumu, ktorá je v rezervnom fonde. Ďalej pán poslanec
Hlavna povedal, že deti stále cvičia na chodbe a naozaj už nemáme na čo čakať a keď nebudú
peniaze budeme hladať niekde inde.
5. Rôzne
V rôznom starosta obce informoval poslancov, že 9. 11. 2013 budú prebiehať voľby do VÚC a ak
sa bude konať druhé kolo,bude pravdepodobne 23. 11. 2013. Budú vytvorené dva okrsky – jeden
bude v malej sále Obecného úradu, druhý v KD. Oboznámil prítomných poslancov, že komisie za
obidva okrsky mali zasadnutie, kde si zvolili predsedov jednotlivých komisií.Ďalej sa zabezpečujú
vývesné tabule vo všetkých troch katastroch, čiže v Malých Brestovanoch, Veľkých Brestovanoch a
Horných Lovčiciach.
- v ďalšom bode sa prejednávala žiadosť o doplnenie pracovníčky v školskej jedálni podľa vyhlášky
MŠ SR č. 330/ 2009 Z. z. § 8.
Keďže na zasadnutí OZ bola prítomná aj vedúca školskej jedálne pani Anna Leszkóová, ktorá
žiadosť podávala, požiadal ju starosta obce Ing. Gabriel, aby vystúpila a podrobne vysvetlila z
akého dôvodu žiada o doplnenie pracovníčky do školskej jedálne.
Pani Leszkóová vysvetlila, že je viacej detí a pribudli im stravníci. Majú 201 stravníkov a keď si
zoberieme že sa vydávajú aj desiate, olovranty približne 149 porcií je to na hranici.
Vyjadrila sa, že samozrejme to nikdy nebude ideálne,ale tú jednu silu proste potrebujú. Ak je niekto
chorý,alebo z nejakého dôvodu vypadne jedna sila je to ťažké. Je náročné a veľmi nešikovné stále

meniť zmluvy a prijímať ľudí na dohodu.
Ak by sa schválila jedna sila bolo by to skvelé,ale minimálne by to malo byť ¾ sily.
Starosta sa spýtal pani Leszkóovej či sú v tom počte 201 stravníkov zahrnutí aj učitelia. Pani
Leszkóová odpovedala, že áno.
Pani poslankyňa Turanská konštatovala, že raz sa tu bavíme o 201 stravníkoch a raz o 203
stravníkoch. Ďalej sa spýtala vedúcej jedálne, koľko reálne varia obedov. Pani Leszkóová
odpovedala, že 188 – 190, ako kedy. V tomto prípade v konečnom dôsledku pani poslankyňa
Turanská povedala, že sa teda vlastne nevarí spomínaných 200 obedov. Ďalej vedúca jedálne
povedala,že sa síce dá na to pozerať aj takto, ale aj tak tú jednu silu potrebujú.
Pani poslankyňa Turanská sa vyjadrila, že to treba hlavne reálne zhodnotiť. Predsa rozpočet
školskej družiny sa navýšil o 314 ,-€ a teraz sa znova budú navyšovať náklady.
Skonštatovala, že je to skôr návrh na rozpočet na budúci rok 2014. Starosta obce tento návrh
podporil a odporučil dať tento návrh do rozpočtu na budúci rok.
Požiadali vedúcu jedálne, aby predložili ako sú čerpané mzdové prostriedky. Starosta obce ďalej
povedal, že si pohovorí so zástupkyňou ZŠ s MŠ v Brestovanoch nech si túto silu do konca roka
rieši škola.
Pán poslanec Vaško sa spýtal, či je pomocná sila na plný úväzok. Pani Leszkóová odpovedala, že
áno. Opätovne zdôraznila, že z diaľky to možno vyzerá, že je to jednoduché navariť, ale nie je.
Uznesenie č. 45/ 2013 – OZ
Obecne zastupisteľstvo po prerokovaní
súhlasí
aby sa predmetná žiadosť riešila spôsobom, že sa dá návrh do rozpočtu na budúci rok 2014.
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )
Ďalej starosta obce vystúpil s tým, že sa chce vyjadriť k občianskemu združeniu Brestovany
nahlas.
So sklamaním sa vyjadril, že po stretnutí s pánom Jaslovským, ktorý je zakladateľom OZ
Brestovany nahlas povedal informáciu, ktorú pán Jaslovský povedal a citovaná bola aj v minulej
zápisnici. Následne pán Jaslovský trval na tom, aby to starosta obce dementoval.
Ďalej sa vyjadril, že asi budeme musieť prijať pracovníka na riešenie všetkých dožiadaní zo strany
Občianskeho združenia Brestovany nahlas. Dostávame množstvo listov a dožiadaní.
Vyjadril sa, že na začiatku sa snažil a chcel podporovať spomínané občianske združenie,ale týmto
dňom vyhlasuje, že končí akukoľvek spoluprácu s občianskym združením Brestovany nahlas.
–

–

V ďalšom bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že obdržal upozornenie
prokurátora vo veci podania Emílie Grobarčíkovej o sprístupnenie informácií vo veci
týkajúcej sa tlakovej kanalizačnej prípojky na dôsledné dodržiavanie príslušných ustanovení
zákona č. 211/ 2000 Z.z. to predovšetkým ust. § 17, ods. 1, ods. 2, ods. 3 označeného
zákona a prijatie opatreni.

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali upozornenie prokurátora na vedomie.

–

–

Pán poslanec Ing. Krivošík mal ďalej pripomienku, že by sa už vážne malo niečo robiť so
smetiskom vo VB. Buď nech sa to zahŕňa,alebo proste niečo nech sa s tým urobí.
Doporučuje, aby to riešil stavebný úrad, alebo úrad životného prostredia.
Ďalej opätovne upozornil na kuričov v škole a na obecnom úrade, ktorí by sa mali vedieť
zastúpiť. Proste, aby mali vykonané skúšky a mohli sa zastúpiť.
Pán poslanec Vaško skonštatoval, že čo sa týka smetiska je to ťažké, pretože v jeden deň sa
dá všetko do poriadku, vyvezie sa všetko a na druhý deň tam zase niekto navezie smeti.
Mal by sa proste zabezpečiť kamerový systém po celej obci, lebo po celej dedine sú
skládky.
Pri tomto bode vystúpila aj občianka Jozefína Lišková a spýtala sa ,kam majú tú špinu,
odpad, ktorý majú, odviezť ? Čo s tým majú robiť ? Niekedy bol pri cintoríne kontajner a
tam sa to mohlo vyvážať.
Teraz sa nesmie páliť už nič. Spýtala sa, či ten odpad majú hltať?

Starosta a poslanci OZ jej dali jednoznačnú odpoveď, že veď predsa podľa zákona sa odpad
samozrejme nesmie ani páliť ani nikam odvážať len tak, že je to zakázané. Jej otázka je absolútne
bezpredmetná.V obci je predsa zabezpečený odvoz komunálneho aj separovaného zberu.
Ďalej sa občanka Bongová spýtala, prečo nie je v obci zberný dvor, že pracovníkov máme.
Starosta obce odpovedal, že v minulom období bolo podaných z obcí a miest cca 600 žiadostí na
zberný dvor a tie neboli uspokojené. Vybudovanie zberného dvoru by bolo možné len na vlastné
náklady, ktoré však momentálne nemáme.
Občan Ing. Kuhajda sa spýtal, koľko podala obec žiadostí o dotáciu, čo sa týka zberného dvora.
Keďže v tejto otázke sa so starostom obce nepochopili, starosta odpovedal, že boli podané celkovo
dve žiadosti. Pán Ing. Kuhajda opätovne konkretizoval otázku, že on sa pýtal na žiadosti na zberný
dvor. Starosta obce odpovedal, že v tomto prípade nebola podaná žiadna žiadosť na dotáciu.
Pri tomto bode vystúpila aj občianka Grobarčíková a spýtala sa, ako môžeme dávať žiadosť na
peniaze, keď nemáme na to v obci priestor. Dala otázku starostovi obce, že či obec má priestor na
zberný dvor a kde ?
Starosta obce odporučil občianke Grobarčíkovej, aby si preštudovala ÚPO. Na to sa ona opýtala,
kde ho môže vidieť. Starosta obce odpovedal, že môže prísť kľudne na úrad a on jej ÚPO ukáže,ale
je predsa sprístupnený na na webovej stránke obce Brestovany.
Ďalej sa občianka Grobarčíková opýtala starostu, či vôbec poslanci vedia prečo dal prokurátor
upozornenie prokurátora.
Následne sa vyjadrila k stavbe pána Vaška, že obyčajný človek tu nič nevyrieši, je tu nula.Pýtala sa,
že či sa pán Vaško zaujímal vôbec o to, či susedom nebude vlhnúť dom, či tam nebude tienenie
pozemku, keďže tam ide vybudovať taký kolos.
–

–

ďalej vystúpil občan Falath a spýtal sa starostu obce, že 9. 9. 2013 si podal žiadosť o
odstránenie susedného plotu a písomne mu nikto do 30 dní neodpovedal. Starosta obce
odpovedal, že obec nemôže dať príkaz na odstránenie plotu, ale pán Falath znovu
zopakoval, že mu nikto do 30 dní písomne neodpovedal.
ďalej vystúpil pán Šimo, blízky sused pána Vaška. Vyjadril sa aj k rokovaciemu poriadku,
že nechápe čo sa to tu vôbec robí a aké je vlastne znenie rokovacieho poriadku.
Pán Šimo povedal pánovi Vaškovi k jeho prezentovaniu veci ohľadom jeho žiadosti o
zmenu ÚPO, že vytrhol niečo z kontextu a oháňa sa tu nejakým papierom. Povedal mu, že
vytrhol niečo z kontextu a že pošlapal a porušil zákon.Vyjadril sa, že pán Vaško neprišiel a

nespýtal sa, či súhlasí, alebo nesúhlasí s tým, čo chce robiť a vyjadril sa, že nebude trpieť
jeho správanie. Parkujú tam autá, vozia tam mäso, ľudia nemajú kade chodiť. Vyjadril sa, že
žasne, že mu jeho žiadosť vôbec odsúhlasili, a že má veľkopodnikanie.Spýtal sa kedy budú
mať možnosť vyjadrovať sa oni, ako dotknuté strany.
Ďalej podotkol, že je tam strašne veľa múch, na čo sa pán poslanec Vaško vyjadril, že to sú
tvoje muchy, nie moje.
Keďže v závere už nastala veľmi búrlivá a nedôstojná debata, starosta navrhol poslancom, aby
hlasovali o ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 46/ 2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
ukončenie obecného zastupiteľstva v Brestovanoch.
Hlasovanie : 8 poslancov za ( Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Turanská Mária,
Jozef Pikna , Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Július Šmondrk )
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
V Brestovanoch, 25. 10. 2013
Overovatelia : Ing. Jozef Krivošík
Jozef Pikna
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Zapísala : Hrehušová

