Obecný úrad

BRESTOVANY

Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Brestovanoch, konaného dňa
20.2.2014
Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaná:

podľa prezenčnej listiny
Mária Turanská, ospravedlnená
Miroslav Bachratý, ospravedlnený
Ing. Ľudmila Čirkeová, obecná kontrolórka

Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil a prítomných privítal starosta
obce Ing. Jozef Gabriel. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Juraja
Engelhardta a Júliusa Šmondrka, za zapisovateľku Jarmilu Hrušovskú, pracovníčku
OcÚ.
Program
1. Kontrola úloh.
2. Odmeňovanie volených funkcionárov.
3. Hodnotiaca správa činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany
za rok 2013 a plán práce na I. polrok 2014.
4. Investičná výstavba.
5. R ô z n e.
V úvode starosta prečítal program dnešného rokovania a upozornil, že
nakoľko ešte nebola zverejnená priemerná mesačná mzda zamestnanca národného
hospodárstva SR, vypúšťa z rokovania bod 2 – odmeňovanie volených funkcionárov.
Starosta obce požiadal poslancov, aby schválili dnešný program. Poslanci
OZ nemali k programu námietky.
Uznesenie

č. 1/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Július
Šmondrk, Ing. Jozef Krivošík, Jozef Pikna, Ing. Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško),
0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

1. Kontrola úloh.
Starosta obce konštatoval, že úlohy z predchádzajúcich rokovaní sa
priebežne plnia, k jednotlivým úlohám sa starosta vyjadrí v ďalších bodoch
programu.
2. Hodnotiaca správa činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany za rok 2013
a plán práce na I. polrok 2014.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany za rok
2013 a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany na I. polrok
2014 predniesla Ing. Ľudmila Čirkeová, hlavný kontrolór obce Brestovany.
Vzhľadom na rozšírenie jej pracovnej činnosti si podala žiadosť o zvýšenie
pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce, toto poslanci prerokujú na budúcom
zasadnutí OZ.
U z n e s e n i e č. 2/2014 - OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
– správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany za rok 2013
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany na I.polrok 2014
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
3. Investičná výstavba.
Starosta obce informoval prítomných o nasledovných investičných akciách:
– Obecný úrad v Brestovanoch v spolupráci so Základnou školou s materskou
školou podal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie
havarijnej situácie – a to na rekonštrukciu osvetlenia školského dvora.
Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie sú v
sume 35 430,84 €. Žiadosť o dotáciu bola podaná na Okresný úrad Trnava,
odbor školstva, Vajanského 2, ktorý uvedenú finančnú čiastku poskytne v plnej
výške.
– Telocvičňa ZŠ Brestovany – bol prepracovaný projekt z r. 2009 pôvodnou
projektantkou Ing. Haršániovou na súčasné normy, požiadavky a platné
predpisy, t.č. sa vybavuje stavebné povolenie, ktoré realizuje p. Marek
Hrušovský. Na zabezpečenie a odborný dohľad priebehu celého verejného
obstarávania a na doporučenie starostov okolitých obcí je navrhnutá odborne
spôsobilá pracovníčka pre verejné obstarávanie Ing. Ľubomíra Žáková,

uvedená v Mandátnej zmluve č. 1/2014 v zmysle § 566 a nasl. zákona
513/1991 Zb.z. - Obchodného zákonníka uzatvorená medzi mandantom: Obec
Brestovany, v zastúpení Ing. Jozefom Gabrielom, starostom obce a
mandatátom: Ing. Ľubomírou Žákovou, bytom Šenkvice, Cerovská 41,
verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. - práce - na výber
zhotoviteľa stavby je výberová komisia v zložení členov stavebnej komisie a
starosta obce.
U z n e s e n i e č. 3/2014 - OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
– mandátnu zmluvu č. 1 /2014
– výberovú komisiu v zložení členov stavebnej komisie a starostom obce
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 zdržal sa hlasovania, 0 proti
– t.č. sa spracúva PD projektovou kanceláriou Ing. Nomilnerovej – rekonštrukcia
ul. Staničnej a spolupracuje aj pri spracúvaní zmeny územného plánu a
aktualizovaní PD predĺženia ulice Záhradnej na ul. Gáborovú
– Mgr. Ivaňák predložil žiadosť o vypracovanie PD na inžinierske siete pre
lokalitu A 1-4 Záhradná II s prerozdelením financovania nákladov nasledovne:
inžinierske siete – voda, kanalizácia, elektrika, verejné osvetlenie, plyn,
výškopisné zameranie, pôdna sonda a sadové úpravy si financujú záujemcovia
o výstavbu v čiastke 2 580 €, cestu financuje obec Brestovany, vo výške
1 000 €.
Poslanci sú za financovanie PD inž. siete na cestu, na základe žiadosti p. Ivaňáka,
poslanec p. Hlavna povedal, že je treba podporiť výstavbu RD, čo bude výhodné aj
pre obec.
Uznesenie

č. 4/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s financovaním PD na cestu v čiastke 1 000 € pre lokalitu A 1-4 Záhradná II.
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– starosta obce a p. Trnka boli na rokovaní s pracovníkmi TAVOS-u ohľadne
doriešenia nedostatočného tlaku vo vodovodnej sieti na ul. Brestová. Na návrh
p. Matejoviča vybudujú 200 m trasu vodovodu na prepojenie vodárne a

ul.Brestová, čím sa posilní tlak vody. Problémom sú 4 prečerpávacie stanice na
kanalizácii, zanášajú sa detskými vreckovkami, ktoré upchávajú čerpadlá –
budú sa častejšie kontrolovať signalizácie.
4. R ô z n e.
V rôznom sa prejednali nasledovné žiadosti:
– p. Jana Šeryová, bytom Hájska 426/3 – žiada o ukončenie nájmu soc. bytu a
následne žiada o prenechanie tohto bytu pre dcéru Dominiku Pavlíkovú, ktorá
má v uvedenom byte trvalý pobyt
Uznesenie

č. 5/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s prenechaním sociálneho bytu p. Dominike Pavlíkovej a s úpravou nájomnej zmluvy
na užívanie sociálneho bytu na ul. Hájska 426/3
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– žiadosť obyvateľov ulíc Vodárenská, Borová, Nivy a Brestová – kvôli
obmedzeniu rýchlosti a parkovania na ulici Vodárenská tu bola osadená značka
obytná zóna. To na druhej strane obmedzuje obyvateľov na tejto ulici pri
parkovaní pred svojimi RD, kde je týmto zákaz parkovať, na udania občanov
sem chodia príslušníci PZ a dávajú upozornenia o porušovaní značky obytná
zóna – starosta prisľúbil osloviť príslušníkov na Dopravnom inšpektoráte v
Trnave a zjednať nápravu
– dňa 15. marca 2014 sa koná I. kolo volieb prezidenta SR, dňa 29. marca 2014
sa koná II. kolo volieb – starosta oboznámil prítomných s technickoorganizačným zabezpečením volieb
– upozornenie prokurátora na podanie OZ Brestovany - Nahlas o zverejnenie
platov zamestnancov obce – prokurátor sa stotožnil s odpoveďou starostu –
sprístupneniu informácií ohľadom platových pomerov podliehajú iba verejní
funkcionári, poslanci OZ a iní vedúci zamestnanci, vykonávajúci práce vo
verejnom záujme. Zamestnanci obce v tomto smere požívajú ochranu
osobnosti a osobných údajov podľa § 9zákona č. 211/2000 Z.z. Keďže
sprístupnenie informácií nebolo vybavené do 8 dní, vo veci malo byť vydané
rozhodnutie. Vzhľadom k tomu bolo podané upozornenie prokurátora, na
základe ktorého teraz starosta oboznámil s uvedeným prípisom poslancov OZ .

– ďalšie upozornenie prokurátora – na dožiadanie OZ Brestovany – nahlas –
žiadosť o sociálny byt pre sestry Ondrišové, na dotáciu pre TJ Družstevník
Brestovany, na žiadosti o sociálne byty, dotaz na ceny prípojky na kanalizácie
– žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Mgr. Marty Bäumlovej,
riaditeľky ZŠ s MŠ Brestovany z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.
Na základe tejto žiadosti je potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Brestovanoch
– starosta oboznámil prítomných s prípravou konania 12. ročníka BHS, zároveň
vyzval poslancov k pomoci pri zabezpečovaní akcie a účasti na BHS
– žiadosť p. Petra Kisa o prerokovanie rekonštrukcie prípadne premiestnenia
autobusovej zastávky Brestovany – Hostinec u Jozefa z dôvodu poškodenia
zastaranej zastávky – starosta oboznámil poslancov so zámerom rekonštrukcie
ul. Staničnej, s riešením križovatky, prechodom pre chodcov a podľa projektu
sa bude riešiť aj osadenie predmetnej autobusovej zastávky
– žiadosť p. Moniky Gabrielovej o povolenie na usporiadanie akcie WESTERN
SHOW dňa 17. mája 2014 s večerným posedením a zábave pri country hudbe
na pozemku pri železničnej stanici, zároveň žiadajú preplatiť prenosné WC
Uznesenie

č. 6/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s usporiadaním akcie WESTERN SHOW dňa 17. mája 2014 a s preplatením
prenosného WC na uvedenú akciu
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Brestovanoch o dodatočné
schválenie dotácie na opravu hasičskej striekačky PS-12, pre závažnosť
poruchy sa suma na opravu navýši o 1 000 €. Členovia DHZ v Brestovanoch
majú záujem usporiadať akciu „pochovávanie basy“ dňa 2. marca 2014 v
kultúrnom dome za účasti súboru OPOJČANKA z Opoja, ktorý svojim
kultúrnym programom spestrí akciu.
Uznesenie

č. 7/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch po prerokovaní
súhlasí

s navýšením dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Brestovanoch o čiastku 1 000 €
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
– dňa 22.1.2014 sa na Obecnom úrade v Križovanoch nad Dudváhom konalo
zasadnutie starostov obcí Združenia Dudváh – spoločný kanalizačný zberač do
ČOV Trnava. V programe sa okrem iného dohodlo na propagácii dudvážskeho
okruhu – do propagačných akcií sa zapoja obce: 16.5. v Hlohovci – vystúpenie
súborov z obcí, podávať sa budú miestne špeciality, 23.5. Trojičné námestie
Trnava – aj tu chceme zapojiť občanov
– občianske združenie Tatry – fotia skládky odpadu – po kontrole OÚ ŽP Trnava
v Brestovanoch sa zistili čierne skládky pod viaduktom na ihrisko, zo
železničnej stanice na Družstevnú ulicu a v najhoršom stave je bývalá skládka
komunálneho odpadu na ul. Mlynská, kde sa neustále hromadí odpad, v r.2012
– 2013 je dobeh projektu na rekultiváciu skládky plánovacieho obdobia,
musíme odviezť odpad zo skládok, poslanec Hlavna navrhuje urobiť prevenciu
– dať pokuty, starosta obce pripomenul, keď sa odpad odstráni na náklady obce
– zvýši sa poplatok za smeti, poslanec Hlavna navrhuje dať fotopasce – podľa
starostu je to nereálne, neúčinné, v obci bolo 5 zberných miest na dreviny,
ľudia z toho urobili skládku na všetok odpad , teraz bude jedno miesto na
vývoz konárov – za kultúrnym domom, poslanec Šmondrk sa pýtal, kto
kontroluje zber skla, je treba odviezť aj do polovice naplnený kontajner – za
vývoz zodpovedá firma A.S.A. Trnava, poslanec Mgr. Engelhardt sa pýtal, ako
je riešený susedský spor p. Vyskoč – p. Moderdorfská – odpovedal starosta,
susedia sa nedohodli, obmedzenie chovu domácich zvierat napadol prokurátor,
vybudovať plot nie je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti, nutné je zamedziť
voľnému pohybu zvierat.
D I S K U S I A:
Ing. Kuhajda mal dotaz ohľadne dotácie na opravu výtlkov, v akej výške
bola poskytnutá, ako sa dotácia použila, kedy boli práce vykonané, ďalej sa pýta, či je
obec neschopná platieb, keď práce boli vykonané pred rokom a faktúra č.40/2013 zo
dňa 6.11.2013 za tieto práce vystavená firmou Edmund Hrčka – Komunikácie Cífer
na sumu 4 492 € bola zaplatená 20.12.2013, k tomu sa vyjadrila obecná kontrolórka
Ing. Čirkeová – všetky platby boli prekontrolované, nebolo zistené duplicitné
fakturovanie ani úhrada faktúry za práce na miestnych komunikáciách, podľa
Ing. Kuhajdu bol porušený zákon, navrhuje poslancom, nech sa vyjadria k odvolaniu
obecnej kontrolórky, podal trestné oznámenie ohľadne prešetrenia zaplatenej faktúry
v sume 4 492 €, poslanec Hlavna navrhuje do budúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva predložiť všetky objednávky a faktúry za práce na miestnych
komunikáciách .
p. Pyšná žiada o vyjadrenie sa k poskytnutej dotácii Telovýchovnej jednote

a k zostatku na ich účte v sume 5 177,72 € - pýta sa, čo to v zostatku je, odpovedala
Ing. Čirkeová – zostatok finančných prostriedkov, ktoré si Telovýchovná jednota
ponechala na ďalšie obdobie zo schválenej sumy použila na nedoplatok za elektrickú
energiu, ďalej p. Pyšná žiada odpovedať na dožiadania načas, nečakať na
upozornenie prokurátora,
Ing. Kuhajda – kedy sa vyplatia p. Hrčkovi dve faktúry, ktoré nie sú
zaplatené, prečo ekonómka neoznámila v záverečnom účte, že sú neuhradené faktúry,
poslanec Hlavna – všetko chce mať zodpovedané na budúcom zasadnutí,
Ing. Kuhajda – prečo sa nerieši podchod na železničnej stanici, odpovedal
starosta obce – to je v kompetencii Železníc SR
Ing. Kuhajda – žiada starostu o odpoveď, čo podnikol vo veci vykúpenia
cesty Rošlímska – starosta sa vyjadrí písomne
p. Grobarčíková sa pýtala, z čoho sa vychádzalo pri stanovení čiastky za
kanalizačnú prípojku, k tomu by sa mal prizvať bývalý starosta
p. Pyšná – chce predložiť všetky platby za kanalizačné prípojky,
p. Florkovičová sa sťažovala na voľne pobehujúcich psov, títo špinia
verejné priestranstvá okolo kostola, obec to nerieši, vytýka zvýšenie poplatku za
smeti
p. Hubináková – pýta sa obecnej kontrolórky, ako sa platia dane za
ubytovanie, či je vedená evidencia, podľa nej je to únik príjmov obce, kontrolórka má
mať v náplni práce aj šetrenie podnetov občanov aj poslancov, podľa p. Matušku nie
je tu čo riešiť a dopĺňať, všetky povinnosti jej vyplývajú zo zákona, je samostatný
orgán, čo má kontrolovať chod obce
p. Hubináková pripomenula nedôstojné ukončenie minulého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, kedy za ukončenie zasadnutia sa zdvihli len dve ruky, toto
malo byť podľa nej uvedené aj v zápisnici, ďalej nemá vedomosť o termíne konania
zasadnutí OZ v tomto roku, zápisnice nie sú zverejňované ako ona tvrdí podľa zákona
do 15 dní od zasadnutia.
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
V Brestovanoch, dňa 5.3.2014

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Overovatelia:

Július Šmondrk
Mgr. Juraj Engelhardt

Zapísala: Hrušovská

