Obecný úrad B R E S T O V A N Y
____________________________________________________________________
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa
17. júla 2012
____________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško,Patrik Hlavna – ospravedlnení
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 Emíliu Hudecovú a
Ing.Jozefa Krivošíka, za zapisovateľku Soňa Hrehušová, pracovníčka OcÚ.
Program :
1. VZN o poskytovaní sociálnych služieb
2. Rôzne :
- VZN o niektorých podmienkach chovu a držania psov č. 1/2007
- žiadosť firmy ARCHDesign s.r.o
Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ.Spýtal sa či
niektorí z prítomných poslancov nemá námietky voči programu a ak áno nech ich prednesie.
Poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 30/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : 6 poslancov za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing.
Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský ) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania.
1. VZN č. 6/ 2012 – OZ o poskytovaní sociálnych služieb
Starosta obce požiadal poslankyňu Emíliu Hudecovú, aby predniesla správu a záver zo zasadnutia
sociálnej komisie ohľadne upravenia resp. doplnenia VZN č. 6/ 2012 – OZ.
Pani poslankyňa Hudecová oboznámila prítomných, že sociálna komisia sa dohodla a dala návrh,
aby sa vo VZN zmenil v čl. VI. Bod 1- Podporné služby, kde v bode 1 sa mení skutočnosť, že počet
stravníkov je neobmedzený a stravovať sa môže každý občan, ktorý spĺňa podmienky stanovené

VZN č.6 / 2012 – OZ.
Ďalej oboznámila prítomných, že výška príspevku zostáva na tej istej čiastke.Obec Brestovany
prispieva čiastkou 0,90€ a prijímateľ stravy uhrádza 1,20 €.Táto čiastka zostáva do konca
kalendárneho roka a následne sa komisia stretne, dohodne a dá návrh na rokovanie OZ na
schválenie resp.neschválenie či na tejto čiastke zostanú, alebo sa výška zmení.S rozvozom stravy sa
zatiaľ neuvažuje pretože nikto neprejavil záujem o túto službu.
Taktiež pani poslankyňa Emília Hudecová a zároveň predsedkyňa sociálnej komisie predniesla, že
keď mali stretnutie so stravníkmi boli upozornení, že musia dodržiavať podmienky, čo sa týka
odhlasovania sa zo stravy.
Pán poslanec Ing. Jozef Krivošík mal propomienku k č. VI. Bod. 1, kde navrhol, aby bol zrušený
nárok na stravu občanovi, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok o čom následne poslanci aj
hlasovali.
Uznesenie č. 31/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
so zrušením nároku na stravovanie občanom, ktorí poberajú predčasný starobný dôchodok v Čl. VI.
bod 1 VZN č.6/ 2012
Hlasovanie : všetci za ( Miroslav Bachratý,Mgr. Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský),0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Ďalej pán Ing. Krivošík upozornil v Čl.VI,bod 3 - Obec Brestovany nevedie poradovník, ale
zoznam záujemcov na stravovanie.
Ďalej sa pýtal na fakt, že vo VZN nie je konkretizované do kedy sa záujemcovi o stravovanie, keď
prejaví záujem, strava zabezpečí.Požiadal, aby bolo vo VZN zahrnuté, že záujemcovi po zaradení
do zoznamu bude strava poskytovaná od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
V Čl.VI. bod. 5 upozornil, že treba doplniť vo vete slovné spojenie 3 pracovné dni na 3 po sebe
nasledujúce dni.
Pri tomto bode dal pán Ing. Jozef Krivošík návrh, aby sa akceptovalo, ak občan ide k lekárovi.Dať
mu možnosť výnimky, aby sa odhlásil aj na dva dni.Právo udeliť túto výnimku, by mal starosta
obce.Stravník by to zdokladoval napr.potvrdením od lekára, poprípade,ako povedal pán Ing. Martin
Mráz aj správou od lekára-špecialistu, keďže potvrdenie môže byť spoplatnené.
Všetky požiadavky pána poslanca Ing. Krivošíka boli akceptované.
Po všetkých pripomienkach poslanci pristúpili k schváleniu VZN č. 6/ 2012 o poskytovaní
sociálnych služieb.
Uznesenie č. 32/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje VZN č. 6/ 2012 o poskytovaní sociálnych služieb
Hlasovanie : všetci za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
2. VZN o niektorých podmienkach chovu a držania psov č. 1/ 2007 – OZ

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel oboznámil prítomných poslancov, že sme obdržali od prokurátora
protest vydaný voči VZN č. 1/ 2007 – OZ o niektorých podmienkach chovu a držania psov.
Starosta obce navrhol VZN č.1 / 2007 – OZ zrušiť a následne do 90 dní vypracovať nové VZN, dať
odkontrolovať prokurátorovi a následne schváliť.
Uznesenie č. 33/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
s ch v a ľ u j e
zrušenie VZN č. 1/ 2007 – OZ o niektorých podmienkach chovu a držania psov
Hlasovanie : všetci za ( Miroslav Bachratý, Mgr. Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský), 0 zdržal sa ,0 proti
3. Žiadosť firmy ARCHDesign s.r.o
Starosta obce prečítal žiadosť firmy ARCHDesign s.r.o a následne predložil poslancom na
posúdenie urbanistickú štúdiu, ktorá rieši výstavbu samostatne stojacich rodinných domov.
Firma ARCHDesign požiadala OZ v Brestovanoch o súhlas so zmenou urbanistickej štúdie, ktorá
rieši výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v Brestovanoch, na pozemkoch par.č. 130/ 8,
130/11,130/131, 130/ 132,katastrálne územie Malé Brestovany.
Uznesenie č. 34/ 2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
súhlasí
s predloženou urbanistickou štúdiou, ktorá rieši výstavbu samostatne stojacich rodinných domov v
Brestovanoch, na pozemkoch parc. č. 130/8, 130/11,130/131,130/132, katastrálne územie Malé
Brestovany.
Hlasovanie : všetci za (Miroslav Bachratý, Mgr.Juraj Engelhardt, Emília Hudecová, Ing. Jozef
Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie
OZ v Brestovanoch.
V Brestovanoch,dňa 26. 7. 2012
Overovatelia : Emília Hudecová
Ing. Jozef Krivošík

Zapísala : Hrehušová

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce

