Obecný úrad

BRESTOVANY

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
13.novembra 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Neprítomní:
Prizvaní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov
Miroslav Bachratý – ospravedlnený
Ing. Ľudmila Čirkeová, Mgr. Michal Murgač
podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Mária Turanská, Mgr. Juraj Engelhardt
Zapisovateľka: Jarmila Hrušovská, pracovníčka OcÚ
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Ing. Jozef Gabriel.
Privítal prítomných poslancov OZ, hostí a občanov, určil overovateľov zápisnice –
poslancov Máriu Turanskú a Mgr. Juraja Engelhardta a zapisovateľku Jarmilu
Hrušovskú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce na úvod rokovania oboznámil prítomných poslancov so
zmenou poradia jednotlivých bodov programu nasledovne:
Program
1. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Návrh VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na
území obce Brestovany.
3. Návrh rozpočtu Obce Brestovany na rok 2105 – 2017.
Poslanci nemali k zmene programu námietky.
U z n e s e n i e č. 36/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

-21. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Dňa 21.10.2014 zasadala finančná komisia, starosta obce Ing. Jozef Gabriel
požiadal predsedkyňu finančnej komisie pani Máriu Turanskú, aby oboznámila
prítomných poslancov s návrhom VZN č. 1/2015.
V návrhu komisie nedochádza k zmene v časti miestne dane – daň z
nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov.
V § 7 Daň za psa komisia navrhla jednotnú sadzbu 5 € za každého psa, bez
ohľadu na to, či je majiteľ psa vlastníkom rodinného domu alebo nájomníkom
obecného bytu. Novela zákona neumožňuje rozdielnu sadzbu dane za psa. Komisia v
návrhu ponecháva v platnosti: § 8 Daň za užívanie verejného priestranstva, § 9 Daň
za ubytovanie, § 11 Daň za nevýherné hracie automaty, § 13 Daň za jadrové
zariadenie a taktiež navrhuje ponechať v platnosti v § 14 Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pripomienky poslancov:
– p. Hlavna nesúhlasí so zvyšovaním sadzby za psa, čo je podľa neho
diskriminačné, je za jednotnú sadzbu 3 €, nie za zvyšovanie
za návrh finančnej komisie – jednotný poplatok za psa 5 € hlasovali:
Mgr. Engelhardt, J. Pikna, M. Turanská a P. Vaško
za sadzbu 3 € hlasovali: P. Hlavna, Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský a J.Šmondrk
za sadzbu 4 € hlasovali: Mgr. Engelhardt, Ing. Nižnanský, J. Pikna,
M. Turanská a P. Vaško
– Ing. Krivošík chce úľavu na dane a poplatky pre dôchodcov 50 % - podľa neho
starí ľudia netvoria odpad, nestavajú, majú príjem len dôchodok, na to treba
brať ohľad
U z n e s e n i e č. 37/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom poplatku za psa v
jednotnej výške 4 €
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 zdržal sa hlasovania, 1 proti ( Ing. Krivošík)

-32. Návrh VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na
území obce Brestovany.

Predsedkyňa finančnej a sociálnej komisie pani Mária Turanská
oboznámila prítomných so znením a obsahom VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ a
školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany. Finančná a sociálna
komisia obce Brestovany navrhuje prijať VZN č.3/2014, toto VZN č. 3/2014 ako aj
VZN č. 1/ 2015 je zverejnené na stránke obce www.brestovany.sk a je k nahliadnutiu
na obecnom úrade
U z n e s e n i e č.

38/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
návrh VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce Brestovany bez pripomienok
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
3. Návrh rozpočtu Obce Brestovany na rok 2015 – 2017.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Čirkeová predniesla Stanovisko k návrhu
rozpočtu obce – stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Zhodnotila príjmy a výdavky v
roku 2014 a odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2015 schváliť a na
roky 2016 a 2017 zobrať na vedomie.
Predsedkyňa finančnej a sociálnej komisie pani Turanská konštatovala, že
v komisii bol návrh rozpočtu schválený a navrhuje jednotlivé dotácie rok 2015
schváliť nasledovne:
žiadosť organizácie: návrh finančnej komisie:
_
–
–
–
–

TJ Družstevník ….....................................30.000,- €
ZO Jednoty dôchodcov …...........................1.990,- €
Dobrovoľný hasičský zbor ….......................2.126,- €
SZ chovateľov pošt. Holubov …..................... 250,-€
ZO SZPB - mikroregión
Zavar-Dolné Lovčice-Brestovany …...............500,- €
– Združenie zdravotne postihnutých Bučany …..300,- €

….…..... 20.0000,-€
….......... 2.000,- €
….......... 2.000,- €
…..........
250,-€
…..........
…..........

500,- €
200,-€

-4Pripomienky poslancov:
– poslanec p. Vaško – prečo nie je prítomný zástupca futbalistov, požadujú
vysokú čiastku, pozná obce ktoré dostanú menej peňazí a stačí im to, poslanec
p. Hlavna zdôraznil, že futbalisti sa venujú deťom
– z prítomných občanov mala pripomienku pani Grobarčíková, že aj pani
Lukomska sa venuje deťom v miestnej knižnici, či aj ona dostáva dotáciu –
odpovedal jej starosta obce – Klub mládeže Young Brest nie je zaregistrovaný,
nemá pridelené IČO, pracuje len na základe dobrovoľníckej činnosti
dospelých pod záštitou Obecného úradu Brestovany preto nemôžu žiadať
finančný príspevok z rozpočtu obce.
Hlasovanie poslancov: dotácia pre TJ Družstevník - všetci súhlasia s čiastkou
20.000,- € (z toho 6 tis. € viazané)
– p. Hlavna poukázal na vysokú čiastku ( 500,- €) v žiadosti ZO SZPB
mikroregión Zavar, Dolné Lovčice, Brestovany
– tak isto sa vyjadril Ing. Krivošík, nesúhlasí s požadovanou sumou, vlani sa im
tiež znížila dotácia, je nám ľúto dať pre naše deti, zbytočne je dávať na zájazdy
a medaile do Zavara, pýta sa, kto založil túto organizáciu, na to odpovedala
p.Turanská, Brestovany patrili vždy pod Zavar, preto vznikol mikroregión
protifašistických bojovníkov, kam patria Brestovany – teraz je aj v zastúpení
ich pozostalých rodinných príslušníkov, ako sú pán Pikna, pani Jagelková,
pani Bachratá a ďalší
– starosta obce Ing. Gabriel pripomenul, že aj v roku 2015 si pripomenieme
dôležité výročie, a to 70 rokov od skončenia II. svetovej vojny
Hlasovanie poslancov:
– za návrh 500 € je len p. Turanská
– ďalší návrh bol 300,- € za návrh hlasovali P. Vaško, J. Šmondrk, J.
Pikna a Ing.Nižnanský zdržal sa hlasovania Ing. Krivošík, M.Turanská,
Mgr. Engelhardt a P. Hlavna
– ďalší návrh bol 250,- € za hlasovali:
P. Vaško, J.Šmondrk, Ing.Nižnanský, M.Turanská a J. Pikna
proti hlasoval: Ing. Krivošík, Mgr. Engelhardt a P. Hlavna
U z n e s e n i e č. 39/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje
– rozpočet na rok 2015

-5– dotácie z rozpočtu nasledovne:
TJ Družstevník …...................................................................20.000,- €
ZO Jednoty dôchodcov …...................................................... 2.000,- €
Dobrovoľný hasičský zbor …................................................ 2.000,- €
SZ chovateľov poštových holubov ….................................... 250,- €
ZO SZPB – mikroregión Zavar, Dolné Lovčice, Brestovany
250,- €
Združenie zdravotne postihnutých Bučany …......................... 200,- €
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania ( Ing. Krivošík)
berie

na

vedomie

návrh rozpočtu na rok 2016 a 2017
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za
účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
V Brestovanoch 24. novembra 2014

Overovatelia:

Mária Turanská

…......................

Mgr. Juraj Engelhardt

….....................

Zapísala: Jarmila Hrušovská

