Obecný úrad B R E S T O V A N Y
___________________________________________________________________
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
24. 4. 2014
___________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Július Šmondrk, 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 Máriu Turanskú a
Miroslava Bachratého, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ.
Program :
1.
2.
3.
4.

Kontrola úloh
Odmeňovanie volených funkcionárov
Územný plán obce Brestovany – zmeny a doplnky 03/ 2013
Investičná výstavba – telocvičňa ZŠ Brestovany
- ul. Záhradná
- ul. Družstevná
- ul. Staničná
– ul. Mlynská
5. Rôzne – Voľby do EP
- organizácia BHS
- stavanie 1. mája
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 vyjadril názor, že nahrávať na kameru zasadnutie OZ by sa
nemalo a či by sa nemalo pristúpiť k hlasovaniu o tom, že sa nebude kamerovať. Tento názor
podporil aj poslanec Peter Vaško. Starosta informoval prítomných, že nátáčať sa môže. ( Na
základe zákona 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám § 2, ods. 1 a na základe
Listiny základných práv a slobôd, čl. 17 ods. 2 poslanci OZ nemajú právo hlasovať o možnosti
nekamerovať priebeh OZ nakoľko by prekročili rámec svojich kompetencií a takéto hlasovanie a
následne uznesenie by bolo v rozpore so zákonom.Od účinnosti zákona č. 211/ 2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len zákon o slobode informácií ) sú podmienky, postup a rozsah slobodného
prístupu k informáciám upravené týmto zákonom. Účelom tohto zákona je chrániť reálne
uplatnenie čl. 17 Listiny základných práv a slobôd. Podľa § 2 ods. 1 o slobode informácií osobami
povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú aj obce.)
Následne po informovaní starostom obce poslanci hlasovali o určení miesta na kamerovanie na čo
právo poslanci zo zákona majú.

Hlasovanie : za Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Mária
Turanská, Jozef Pikna, Ing. Mikuláš Nižnanský, proti 0, zdržal sa Ing. Jozef Krivošík
Pri tomto bode sa o slovo hlásila pani Grobarčíková,ale po hlasovaní poslancov jej slovo udelené
nebolo.
Hlasovanie : všetci poslanci za
Starosta obce následne požiadal poslancov, aby schválili program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie : všetci za
1. Kontrola úloh
Starosta obce informoval prítomných, že úlohy sa plnia priebežne a k jednotlivým bodom sa
postupne vyjadrí.
–

–

–

rekonštrukcia osvetlenia v škole – Obec Brestovany, ako zriaďovateľ školy podal žiadosť
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu osvetlenia, ktorá nám bola schválená a čiastka na
rekonštrukciu osvetlenia nám príde na účet v druhej polovici roku 2014.
Telocvičňa ZŠ Brestovany – starosta obce informoval poslancov a prítomných, že bola
podpísaná mandátna zmluva s Dipl. Ing. Ľubomírou Žákovou, projektovou manažérkou.
Vo vestníku č. 59/ 2014 bola uverejnená výzva na predkladanie ponúk. Prihlásilo sa 18
stavebných firiem. Námietky voči projektovej dokumentácii mal pamiatkový úrad v
Trnave.
Obec Brestovany v zastúpení plnou mocou Marekom Hrušovským, bytom Brestovany,
Rošlímska č. 27 predložila novú projektovú dokumentáciu vypracovanú Ing. Janou
Haršániovou vo veci novostavby telocvične na mieste historického objektu v areáli
národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľ a park – pamiatkový objekt park, v k. ú. Malé
Brestovany, parc. č. 71/ 1, 74/ 4, 75/ 2, 75/ 4.
Termín na odovzdanie ponúk bol posunutý a nový termín je 12. 5. 2014 do 11, 00 hod.
Pán poslanec Hlavna položil starostovi obce otázku či už boli dané cenové návrhy.
Starosta obce odpovedal, že ešte to nie je možné keďže nevieme reálnu sumu, to bude
podľa konkrétnych cenových ponúk jednotlivých firiem.
Ďalej sa pán poslanec Engelhardt spýtal či ešte môžu firmy do stanoveného termínu 12. 5 .
2014 predkladať ponuky. Starosta obce odpovedal, že samozrejme áno.
Čo sa týka otvárania obálok, bude stanovená komisia. Členmi komisie budú členovia
stavebnej komisie, ktorý budú menovaný do komisie. Pán poslanec Hlavna dal návrh, že
by bolo dobré osloviť pána Ing. Augustína Ohrablu, ktorý je fundovaný na slovo vzatý
odborník aby robil stavebný dozor. Spýtal sa či by nebolo dobré s ním podpísať
zmluvu.Následne sa ale opýtal starostu či má on niekoho šikovného. Starosta obce
odpovedal, že všetky veci a náležitosti spojené so stavebným konaním nám vybavuje
Marek Hrušovský.
Ďalej informoval prítomných, že bol pridelený byt Dominike Pavlíkovej, ktorej ho na
minulom zatupiteľstve poslanci OZ schválili.

– v ďalšom bode informoval poslancov a občanov o riešení situácie značenia v obytnej zóne
Vodárenská, Nivy, Borová, kvôli problémom s parkovaním. V priebehu týždňa prišlo
dodatočné odsúhlasenie a značenie bude podľa nimi daných inštrukcií.

2. Odmeňovanie volených funkcionárov
Starosta obce predniesol ďalší bod programu a to odmeňovanie volených funkcionárov podľa
zákona 253/ 1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest.
Podľa paragrafu 3 vyššie uvedeného zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4
odst. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov
obce alebo mesta. Pre starostu našej obce platí podľa počtu obyvateľov 1, 98 násobok podľa
platovej skupiny 3.
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
V diskusii k tomuto bodu sa mali možnosť vyjadriť poslanci a dať svoje návrhy.
Pán poslanec Bachratý sa vyjadril, že plat starostu sme vôbec za celý čas pôsobenia starostu
nezvyšovali a starosta si za tie roky zaslúži zvýšenie platu. Poslanec Bachratý navrhol starostovi
navýšenie platu o 20 %. O tejto alternatíve poslanci hlasovali následne :
Uznesenie č. 10/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
neschvaľuje
zvýšenie platu starostu o 20 %
Hlasovanie : 3 poslanci za ( Peter Vaško, Miroslav Bachratý, Jozef Pikna ), 2 poslanci sa zdržali
hlasovania ( Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 3 poslanci proti ( Mária Turanská,
Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna )
Ďalší protinávrh mal pán poslanec Patrik Hlavna, ktorý navrhol starostovi zvýšenie platu o 10 %.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu.
Uznesenie č. 11/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
zvýšenie platu starostu o 10 %
Hlasovanie : 7 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Pater Vaško, Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik
Hlavna, Jozef Pikna, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský ) zdržal sa 0 poslancov, proti 1
poslanec ( Mária Turanská )
Pri tomto bode žiadala o slovo pani Emília Grobarčíková. Starosta vyzval poslancov aby hlasovali
o tom či bude pani Grobarčíkovej udelené slovo .

Hlasovanie: za 1 poslanec ( Ing. Jozef Krivošík ), zdržal sa ( Mária Turanská, Mgr. Juraj
Engelhardt), proti 4 poslanci ( Peter Vaško,Ing. Mikuláš Nižnanský, Jozef Pikna, Patrik Hlavna)
Na základe schváleného uznesenia plat starostu bol stanovený nasledovne : priemerná mzda
zamestnanca v NH je 824,- € toto sa vynásobí koeficientom 1,98 + 10 % navýšenie, čo číni
1.796,- €.
Ďalej starosta obce predniesol žiadosť kontrolórky obce o zvýšenie pracovného úväzku, ktorý bol
doteraz 0,13. Kontrolórka uviedla, že stanovený úväzok je nedostačujúci vzhľadom na rozsah a
podmienky obce.
Po diskusiii medzi poslancami nakoniec pani poslankyňa Turanská navrhla úväzok 0,2, ktorý by
činil jeden deň v týždni.
Pri tomto bode sa prilásil pán Ing. Ondrej Kuhajda, ktorý poukázal na to, že obecná kontrolórka
pochybila. Boli jej dané úlohy ku ktorým by sa mala vyjadriť, neurobila tak, v tom prípade by sme
vôbec nemali hovoriť o úväzku.
Starosta následne pokračoval tým, že podporil návrh pani poslankyne Turanskej a súhlasil s
návrhom zvýšiť úväzok na 0,2.
Uznesenie č. 12/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s navýšením úväzku kontrolórke obce na 0, 2
Hlasovanie : 1 poslanec proti ( Patrik Hlavna ) 1 poslanec sa zdržal ( Ing. Jozef Krivošík ) 6
poslancov za ( Miroslav Bachratý, Peter Vaško, Mária Turanská, Jozef Pikna, , Ing. Mikuláš
Nižnanský )
Pri tomto bode mal otázku pán poslanec Mgr. Engelhardt, že či sa budú riešiť aj platy poslancov,
alebo to zostáva tak ako bolo.
Ďalej starosta obce pripomenul, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu. Informoval
prítomných, že organizačno technické zabezpečenie volieb sa priebežne plní podľa
harmonogramu.
Starosta ďalej položil otázku pánovi poslancovi Mgr. Engelhardtovi, že ako počúva pán poslanec
nie je spokojný s prácou starostu obce tak nech sa on vyjadrí ako to je s prenajímaním obecného
nájomného bytu v ktorom je nájomcom a žiada, aby sa vyjadril do budúceho zastupiteľstva.
Poslanec Engelhardt sa vyjadril, že to berie na vedomie.
3. Územný plán obce Brestovany – zmeny a doplnky 03/ 2013
Starosta obce informoval prítomných, že bola schválená zmena a vypracovanie ÚPO a
projektová dokumentácia. Vyvesené a zverejnené to bolo vo verejnej vyhláške č. 03/ 2013 od 21.
2 do 23. 3. 2013. Vyjadrovali sa k tomu všetky dotknuté organizácie a orgány.
Bolo vypracované VZN č. 2/ 2014, ktoré bolo vyvesené a zverejnené.
Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania

bola dňa 8. 4. 2014 doručená žiadosť Obce Brestovany v zastúpení starostom obce o
preskúmanie :
–
–
–
–
–

súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie ( ďalej len ÚPN) “ Územný plán
obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013” so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa,
súladu postupu obstarania a prerokovania ÚPD s príslušnými právnymi predpismi
súladu návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce Brestovany,
súladu návrhu ÚPD s rozsahom ÚPN obce
súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným nariadením s
§ 13 stavebného zákona.
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania,
ako príslušný orgán územného plánovania, preskúmal predložené podklady a doklady.
Nakoľko v doterajšom procese obstarávania, spracovania a prerokovania ÚPD tunajší úrad
nezistil zo strany Obce Brestovany v zastúpení starostom obce porušenie príslušných
právnych predpisov platných na úseku územného plánovania, vydáva v zmysle § 25 ods. 1
stavebného zákona k ÚPD “Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013”
nasledovné stanovisko :

–

–
–
–

–

obsah návrhu ÚPD “Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013” je v
súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa – t.j. so záväznou časťou ÚPN VÚC
Trnavský kraj,
obsah návrhu ÚPD “Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013” a
spôsob jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
návrh ÚPD “Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013” je v súlade so
zadaním ÚPN obce Brestovany,
návrh ÚPD “Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013” je v súlade s
rozsahom ÚPN obce v zmysle ustanovení § 17 vyhlášky č. 55/ 2001 Z.z. O
územnoplánovacích podkladoch a ÚPD,
záväzná časť ÚPD “ Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013 “
navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13
stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčajú OZ obce Brestovany schváliť predloženú ÚPD
“Územný plán obce Brestovany – Zmeny a doplnky 03/ 2013”.
Uznesenie č. 13/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie
Územný plán obce Brestovany – zmeny a doplnky – 03/ 2013
Hlasovanie : všetci za
4. Investičná výstavba
Starosta obce pri bode investičná výstavba opätovne spomenul výstavbu telocvične ZŠ
Brestovany. Pri tomto bode sa spýtala pani poslankyňa Turanská či sú zabezpečené finančné

prostriedky.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nevieme sumu, tá vyplynie z výberového konania na
dodávateľa a následne budeme vybavovať konkrétny úver na konkrétnu sumu. Pán poslanec
Hlavna sa vyjadril či bude zvolané zasadnutie a či sme schopný splácať uver.
Starosta sa vyjadril, že sa snaží vybaviť dotáciu na daný projekt telocvične ZŠ Brestovany.
Pán Ing. Kuhajda sa vyjadril, že treba získať čo najviac finančných prostriedkov a treba zaviazať
starostu, aby sa vyjadril aj v písomnej forme a aby sme získali čo najviac prosriedkov.
ul Záhradná – bola vypracovaná urbanistická štúdia, zabezpečené vyjadrenie a postúpená na
Spoločný obecný úrad v Trnave na vydanie územného rozhodnutia.
ul. Družstevná – žiadosť Ing. Andreja Trnku o vypracovanie urbanistickej štúdie :
Pán Ing. Andrej Trnka v mene vlastníkov parciel 961/ 1, 961/ 4, 961/ 5, 961/ 6, 961/ 7, katastrálne
územie Veľké Brestovany podal žiadosť o vypracovanie urbanistickej štúdie pre lokalitu
Družstevnej ulice nachádzajúcej sa za Rošlímskou ulicou smerom k železničnému podchodu.
Lokalita je v súčasti v procese zmeny územného plánu zaznačená ako 03/ 2013 – b.
Urbanistická štúdia je potrebná pre vydanie stavebného povolenia na parcelách 961/ 1, 961/ 4,
961/ 5, 961/ 6, 961/ 7.
Ďalej vo svojej žiadosti uviedol, že s podobnou žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo aj
na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2013, kde uznesením č. 34/ 2013 súhlasilo s vypracovaním a
financovaním urbanistickej štúdie pre lokalitu Záhradná II a 26. 11. 2013, kde uznesením
č. 58/ 2013 OZ schválilo navrhovanú urbanistickú štúdiu pre túto lokalitu. Podobným uznesením
schválilo aj vypracovanie a financovanie plánu pre budúcu cestu v lokalite Záhradná II.
Bude sa taktiež jednať o skrátenú verziu urbanistickej štúdi, ktorá vychádza cca na 800,- €.
Uznesenie č. 14/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
financovanie urbanistickej štúdie v skrátenej verzii pre lokalitu Družstevnej ulice, katastrálne
územie Veľké Brestovany.
Hlasovanie : všetci za
Starosta ďalej informoval prítomných, že tak ako sa odkupovali pozemky v lokalite Záhradná od
vlastníkov dotknutých pozemkov bolo by potrebné odkúpiť aj pozemok pána Vladimíra
Harminca, ktorého pozemok nebol majetkovo – právne vysporiadaný a ktorý v tejto dobe už
vysporiadali a my môžeme spraviť druhý krok a to, že pozemok odkúpime za takých istých
podmienok ako aj od ostatných vlastníkov za 1,- €.
Uznesenie č. 15/ 2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
odkúpenie pozemku pána Vladimíra Harminca, par.č.140/4 – záhrada o výmere 55 m2 a par.č.
140/ 5 – záhrada o výmere 55 m2, parcely registra “C” katastrálne územie Veľké Brestovany za
2,- € za celý predmet prevodu.

Hlasovanie : všetci za
ul. Staničná – bolo vykonané podrobné geodetické zameranie t.č. sa spracováva dokumentácia pre
stavebné povolenie.
V rámci EF chceme podať žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu cesty ul. Mlynská
a rekultiváciu enviromentálnej záťaže.
Starosta obce informoval, že sme podali žiadosť na ministerstvo financií na bývalé smetisko a
dobudovanie obecného rozhlasu na ul. Brestová a Borová. Žiadosť bola podaná vo výške
10. 000,- €.
–

žiadosť o zapojenie do projeku elektronizácie služieb v samospráve – projekt DCOM v
rámci projeku získavajú obce nielen poskytovanie služieb,ale aj dodávku informačnej
techniky. Obec nad 1000 obyvateľov by získala 4 počítače a multifunkčné zariadenie.

–
Pán poslanec Ing. Krivošík Jozef sa spýtal na smetisko na ul. Mlynská a mal pripomienku, že
počul, že odbor životného prostredia ponúka odvoz všetkého odpadu zadarmo.Vyjadril sa, že by
bolo dobré o tom zistiť všetko. Starosta prisľúbil, že sa bude snažiť zistiť čo sa dá s tým robiť.
Projekt na rekultiváciu smetiska sa spracováva a bude tam zakreslené ako to bude vyzerať.
5. Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných o termíne konania volieb do EÚ.
Ďalej ich oboznámil, že sa budú konať BHS. Organizovať ich bude Obecný úrad v Brestovanoch
v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Brestovanoch a Chrámovým zborom v Brestovanoch.
Poprosil prítomných poslancov o účasť a pomoc na tomto podujatí.
Ďalšia akcia, ktroá sa bude konať je stavanie mája. Pri tejkto príležitosti taktiež pžiadal poslancov
o aktívnu účasť.
Dňa 1. 4. 2014 sa konal akt kladenia vencov pri pamätníku v Zavare. V spolupráci s Zväzom
protifašistických bojovníkov sa zahájila výstava k 70. výročiu SNP. Spomínaná výstava sa
presunie aj do našej obce, kde budeme spomínané fotografie vystavovať.
Informoval ich, že 12. 3. 2014 sa v Trnave konalo zasadnutie bezpečnostnej rady, kde sme
predložili správu za našu obec a dňa 4. apríla 2014 sa konal snem Združenia miest a obcí, región
JE Jaslovské Bohunice.
V ďalšom bode starosta obce spomenul fakt, že v súčasnej dobe prebieha kontrola z Inšpektorátu
práce Trnava.
Požadovali od nás zriaďovaciu listinu, pracovné zmluvy, dodatky k pracovnej zmluve, pracovnú
náplň, kolektívnu zmluvu, interné smernice, organizačný poriadok, mzdové listy, výplatné pásky,
doklady o vyplatení mzdy, poverenie na výkon funkcie. Starosta sa vyjadril, že je tesne pred
voľbami a každý sa snaží ako sa dá.
Pán poslanec Jozef Pikna predniesol žiadosť nájomníkov na bytových domoch č. 3 a 3A na ulici
Hájska o dobudovanie parkovacích miest.
Pán poslanec Hlavna sa vyjadril, že s tým súhlasí, ale je potrebné aby sa vypracovala štúdia. Ďalej
poslanci diskutovali o tom, že treba zistiť či netreba zmeniť aj ÚPO.
Poslanci sa dohodli, aby sa do budúceho zastupiteľstva dal rozumný návrh, ako by sa to dalo
riešiť.
Pán poslanec Ing. Krivošík navrhol, aby sa to charakterizovalo ako spevnená plocha.

Ďalej pán poslanec Jozef Pikna oboznámil prítomných, že sú sťažnosti na skládku pri úrade, že sú
tam potkany. Spýtal sa či sa nedá skládka presunúť niekam inam. Ďalej sa vyjadrila pani
poslankyňa Turanská, že keby sa tam dávali len konáre a odrezky tak ako je to určené tak by tam
takýto stav nenastal.
Pani poslankyňa Turanská sa spýtala starostu obce či by sa nedali v areály školy vyrúbať suché
stromy, ktoré sú napadnuté a sú to väčšinou náletové stromy. Spadol tam konár, našťastie sa
nikomu nič nestalo, lebo sa tam v tom čase nikto nezdržiaval. Treba predísť tomu, aby sa nestalo
niečo ľuďom alebo deťom a neprišlo k ublíženiu na zdraví.
Pán poslanec Hlavna navrhol, aby sa dal spraviť projekt, že tie stromy ohrozujú deti.
Poslanec Hlavna sa ďalej vyjadril či by sa nedal spraviť projekt – výmena osvetlenia v celej obci
za ledkové osvetlenie. Vyjadril sa, aby sme naozaj skúsili dať spraviť tento projekt a uvidíme.
Starosta sa k tomu vyjadril, že tu boli rôzne firmy, dávali nám návrhy možnosti vymeniť svietidlá.
Starosta obce sa vyjadril, že súhlasí s návrhom pána poslanca Hlavnu. V rozpočte treba ubrať a
potom by sme to zapracovali do rozpočtu obce.
Starosta sa ešte spýtal či to mali obce financované z Európskych fondov.
K tomuto bodu sa prihlásil občan Ing. Trnka, ktorý sa vyjadril, že niekde zachytil informáciu asi
3-4 mesiace dozadu, že nejaká obce vymieňala osvetlenie za ledkové a je tam návratnosť vo
forme úspory elektrickej energie.
6. Diskusia
Ako prvý vystúpil v diskusii pán Ing. Ondrej Kuhajda s viacerými otázkami :
–

–

–

–
–
–

Multifunkčné ihrisko – bola daná reklamácia a hovorilo sa predsa aj na zastupiteľstve, že
sa bude požadovať vrátenie financií. Spýtal sa ako to postupuje.
Starosta obce sa vyjadril, že firme, ktorá multifunkčné ihrisko realizovala bola zadržaná a
nevyplatená faktúra 10. 000,- € do doby pokiaľ opravy nezrealizujú.
Pán Ing. Kuhajda sa dožadoval nech sa predsa povie konkrétny termín dokedy to bude
opravené.
Srarosta obce sa vyjadril, že ak to nespravia bude sa musieť postupovať súdnou cestou.
ďalej sa pán Ing. Kuhajda spýtal starostu ako je to s výberovým konaním na riaditeľa
školy,
či nebolo vyhlásené
Starosta obce odpovedal, že do konca mesiaca bude vyhlásené výberové konanie, ak to
stihne.
v ďalšom bode sa spýtal na železničný podjazd. Starosta odpovedal, že reklamácia bola
zaslaná. Ing. Kuhajda sa vyjadril, že pokiaľ on vie, tak sme si to ako obec zobrali do
správy. Nechápe, že ako to môže starosta nechať tak, že on by ich urgoval a apeloval na
nich intenzívne,aby opravy uskutočnili.
Ďalej žiadal vyjadrenie k rekonštrukkcii Staničnej ulice. Bolo povedané, že to bude
realizované z rezervného fondu.
Plnenie uznesenia čo sa týka ulice Železničná.
Opätovne sa pýtal aké faktúry od firmy Cesty Hrčka nie sú uhradené. 26. 2. 2014 posielal
list v ktorom sa pýtal na neuhradené faktúry. Doteraz mu nebola poslaná žiadna odpoveď.
Na to starosta reagoval, že žiadne neuhradené faktúry od firmy Cesty Hrčka nie sú a
odpoveď na jeho list mu už bola zaslaná. Pán Ing. Kuhajda sa následne obrátil na
kontrolórku obce a žiadal od nej odpoveď, nech sa vyjadrí a dá mu odpoveď, že povedala
že sú na obci neuhradené faktúry.

Ing. Kuhajda uviedol, že kontrolórka mu medzi štyrmi očami povedala, že na obci sú
neuhradené faktúry. Z tohto dôvodu žiadal, aby sa teraz vyjadrila a dala mu odpoveď či to
povedala.
Kotrolórka obce sa vyjadrila, že to povedala, ale že ona tie faktúry nevidela.
Ing. Kuhajda ďalej podotkol, že poslanec Hlavna uznesením č. 40/ 2013 OZ zaviazal
kontrolórku, aby to preskúmala a upozornil kontrolórku, žeby mala reagovať a niečo robiť.
Pýtal sa či sa faktúra nemusí vystaviť do 15 dní ? Kontrolórka sa nevyjadrila, odpovedal
starosta. Odstraňovali sa závady na ulici Rošlímska, bola to dodatočná oprava a preto bola
faktúra vystavená neskôr.
Ing. Kuhajda : Bola zaslaná reklamácia na zle prevedené práce, reklamovali ste to v roku
2012 a zrealizovali v roku 2013 ?
Ďalej vystúpila pani Falathová s dotazom, že 4. 11. 2013 podala na obci sťažnosť na zásah
do pokojného stavu. Spýtala sa starostu obce, že nemajú do dnešného dňa odpoveď a kedy
ju dostanú. Nemajú právo na odpoveď? Spýtala sa starostu obce či majú dať opätovne
podnet prokurátorovi a kedy sa to bude riešiť.
Ďalej vystúpila pani Pyšná, ktorá sa vyjadrila, že 8. 10. 2013 podali na OcÚ podnet
ohľadom kanalizačných prípojok a opýtala sa kontrolórky obce kedy dostanú odpoveď.
Spýtala sa na to, že sa vybralo 5 mil. a čo sa za tieto peniaze urobilo. Spomenula uznesenie
z roku 2004 a uviedla, že sa porušuje zákon nakoľko ak nie je niečo zrušené tak to platí.
Ďalej sa vyjadrila, že pán Turanský napadol slovne jej manžela.
Pani Pyšná ďalej uviedla, že všetko čo sa týka kanalizácie si zisťovala na vodárňach a
kanalizáciách a spomenula to, že hádam by ju neklamal investičný riaditeľ, ktorý jej dával
odpoveď.
Pani poslankyňa Turanská sa k tomu vyjadrila tak, že ona nič čo sa týka kanalizačnej
prípojky neporušila, všetko si zaplatila a robila si prípojku svojpomocne. Ďalej sa
vyjadrila, že ona list z vodární nevidela takže sa k tomu nemôže vyjadriť.
Následne vystúpila pani Bongová, ktorá položila otázku : Má obec veľa peňazí !? Nie je
plytvanie peňazí keď sa kosí ľuďom pred domami. Treba kosiťcintoríny.
Starosta obce sa vyjadril, že hlavne kosíme verejnjé priestranstvá. Starosta obce sa spýtal
pani Bongovej, že nech mu uvedie konkrétky príklad kde sa kosí a nemalo by sa.
Pani Bongová sa vyjadrila, že napr. kosia pani Hubinákovej pred domom čo by nemuseli.
Vyjadrila sa, že ona si to môže pokosiť aj sama. Starosta obce povedal, že k tomuto sa ani
vyjadrovať nebude.
Ďalej sa pani Bongová spýtala prečo nie je pri obchode kontajner na smeti. Spýtala sa kam
má hodiť papier keď je pri obchode. Starosta obce odpovedal, že je tam kontajnery na
triedený odpad, sklo, handry.
Pri tomto bode upozornila pani Hubináková, že v ubytovni v Jednote sa neplatí za smeti.
Obrátila sa na kontrolórku obce a upozornila na neznalosť kontrolórky obce, že sa platí
daň za ubytovanie podla VZN č. 1/ 2012 a nie daň daňovému úradu. Upozornila na to
preto, aby uviedla vec na pravú mieru a že na minulom zasadnutí kontrolóka uviedla
mylnú odpoveď a povedala jej, že nemá znalosť o tom, ktoré VZN platia na území
obce.
Vyjadrila sa, že u Benedika je ubytovaných 15 ľudí čo by bol príjem obce 1.100,- €.
Ďalší ktorí ubytovávajú sú napr. Pán Vaško a Stanko u ktorých by bol príjem do obce a
pritom v rozpočte na tento rok je príjem len 100,- € .
Spýtala sa kedy si dá toto kontrolórka do riadneho plánu.
Ďalej sa vyjadrila k prítomnosti pána poslanca Bachratého na zasadnutiach obecných
zastupiteľstiev. Uviedla, že keď to počítala tak zo siedmych zasadnutí ktoré sa konali sa
zúčastnil dvoch. Spýtala sa ho či mu to nevychádza časovo a či neuvažoval nad tým, že by

sa mal vzdať. Teraz to totižto pôsobí tak ako keby sa zastupiteľstva zúčastnil len preto, že
schvaľoval plat starostu a od neho sa samozrejme odvíja aj plat zástupcu starostu.
Ešte mal poslednú poznámku a návrh pán Ing. Ondrej Kuhajda, ktorý navrhol či by ráno
od 7, 30 do 8,00 hod. nemohol byť poverený niektorý pracovník OcÚ, aby stál pri
prechode pre chodcov a dával pozor na detičky, ktoré idú do školy . Pracovník Vladimír
Taraba, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ sa prihlásil o slovo a vyjadril sa, že on je
ochotný to robiť.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
V Brestovanoch, 8. 5. 2014
Overovatelia : Mária Turanská
Miroslav Bachratý
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Zapísala : Soňa Hrehušová

