
Obecný úrad    B R E S T O V A N Y

                                                                Z á p i s n i c a
           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa           
                                                                    19.10.2012

Prítomní:                  podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov
Neprítomní:             Vaško Peter, Bachratý Miroslav
Prizvaní:                    Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
Hostia:                       podľa prezenčnej listiny – 4 hostia

Overovatelia:             Hudecová Emília
                                    Hlavna Patrik
Zapisovateľka:          Lovecká Andrea

     Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal všetkých prítomných. Za overovateľov zápisnice 
určil p.Hudecovú a p. Hlavnu a za zapisovateľku p. Loveckú. Starosta ospravedlnil p. Vaška, 
a p. Bachratého, ktorí sa nemoholi zúčastniť zasadnutia OZ z pracovných dôvodov. 

Program:
1. Kontrola úloh                    
2. Investičná výstavba:

- oprava pozemných komunikácií
- revitalizácia MŠ
- skládka kom. odpadu k.ú. Veľké Brestovany

3. Rôzne
- pridelenie sociálneho bytu
- prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ. Spýtal sa, či 
niektorí z prítomných poslancov má námietky voči programu, a ak áno, nech ich prednesie.
Poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu o schválení 
programu OZ.

UZNESENIE  č. 41/2012 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e

program obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr.Engelhardt,  Ing.Mráz,  Ing.Krivošík, p. Hlavna, p. Hudecová, 
Ing. Nižnanský, Ing. Ivančík) 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania
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1. Kontrola úloh

Kontrolou úloh bol na predchádzajúcich zasadnutiach poverený zástupca starostu p. 
Bachratý a nakoľko bol neprítomný, starosta obce požiadal predsedov komisií, aby 
sa k úlohám vyjadrili.

· Vetranie v sklade potravín v MŠ: Ing. Nižnanský sa vyjadril, že s členmi 
stavebnej komisie sa boli pozrieť v MŠ na sklad potravín a zistili, že tým, že sa
prekrylo átrium, bolo zamedzené vetranie skladu potravín. V sklade sa nachádza 
jedno okno, ktoré nezabezpečí dostatočné vetranie a doporučujú strešné okno 
alebo klimatizačnú jednotku. P. Hlavna  navrhuje nainštalovať klimatizačnú 
jednotku. 
Starosta obce povedal, že klimatizačnú jednotku treba zabezpečiť najneskôr do 
konca marca 2013, aby bola zabezpečená predpísaná teplota a vlhkosť skladu 
potravín.
Starosta osloví firmy a vyberie dodávateľa na klimatizačnú jednotku a do 
budúceho zastupiteľstva bude informovať poslancov ako úloha pokračuje. 
MŠ by si mala navýšiť náklady na klimatizačnú jednotku do rozpočtu na budúci 
rok.

· Vypúšťanie odpadových vôd do potoka Rošlím: Ing. Engelhardt sa vyjadril, že 
s poslancami sa boli niekoľkokrát prejsť pozdĺž celého toku Rošlíma 
a nezaznamenali žiadne vypúšťanie odpadových vôd do potoka. Ing. Mráz 
skonštatoval, že v potoku je priehľadná voda a pravdepodobne sa s vypúšťaním 
prestalo. Starosta skonštatoval, že ak nebude vinník prichytený pri čine, nevieme 
na podnety občanov reagovať ani uložiť poriadkovú pokutu. Úloha sa bude prie-
bežne kontrolovať.

· Čistička odpadových vôd na ihrisku: Ing. Mráz sa vyjadril, že úlohu nestihol 
doriešiť a preto úloha trvá.

· Pozemok na ul. J. Nižnanského vedľa p. Ohrablovej: úloha sa rieši

2.   Investičná výstavba
· oprava pozemných komunikácií

      Starosta informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich opravách ciest v obci. 
      Bola opravená cesta na ulici SNP, napojenie cesty na viadukt, upravené parkovisko 
      pri cintoríne Malé Brestovany, osadené dopravné značky na ulici J. Nižnanského a 
      vyznačené prechody pre chodcov pri škole, pri Gáborovej ulici, a na Vodárenskej     
      ulici.

      P. Hlavna naviazal na podnet p. Hudecovej z predchádzajúceho zastupiteľstva, že 
prečo sa ul.SNP  len vyfľakovala, keď stavebná komisia dala návrh natiahnuť tam
súvislý koberec. Upozornil, že aj hlavná cesta v tomto mieste je vo veľmi zlom 
stave a mala by sa osloviť VÚC, aby dala cestu do poriadku.

       
      P. Hudecová sa spýtala, či sa plánuje prechod pre chodcov na Lovčickej ulici /pri Pe-
      rišti/.
      Starosta odpovedal, že najskôr sa musí do rozpočtu obce naplánovať dokončenie
      chodníka po ul. Kríčková, nakoľko prechod by smeroval na neexistujúci chodník 
      a potom sa môže doriešiť aj prechod.
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· Revitalizácia MŠ
  Starosta informoval poslancov o projekte detského ihriska v MŠ. Boli oslovené 3 
firmy, ale nakoľko výberová komisia nesúhlasila s ponúkanými atrakciami v platovom 
prevedení pripravuje sa nové výberové konanie a musia sa osloviť nové firmy, ktoré 
spracujú ponuky.
P. Hlavna povedal, že predložil starostovi 7 cenových ponúk so  sortimentom jednotli-
vých zostáv stiahnutých z internetu, a z týchto boli vybrané po konzultácii s riaditeľ-
kou MŠ a učiteľkami MŠ vyhovujúce zostavy.                                                                                                                                                                                                                                                  
Starosta navrhol, aby sa výberová komisia stretla v stredu 24.10.2012 o 17.00 hodine 
a vybrala najlepšiu ponuku a ihneď sa začne s realizáciou.
Ing. Krivošík upozornil prítomných, že výberové konanie je veľmi vážna vec, treba 
dodržať všetky postupy, musí byť prítomný človek, ktorý má odbornú spôsobilosť na 
verejné obstarávanie, aby sa niečo neprehliadlo, lebo inak budeme musieť dotáciu 
vrátiť.

· Skládka kom. odpadu
  Starosta informoval poslancov, že po sťažnostiach občanov na obecnom úrade a na 
Ministerstve ŽP urobil Obvodný úrad ŽP konanie vo veciach zistenia skutkového 
stavu v okolí skládky. Bolo zahájené trestné stíhanie za prečin za neoprávnené na-
kladanie s odpadmi a dospelo sa k záveru, že bolo zastavené konanie z dôvodu že 
nebolo možné začať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Obvodný úrad životného 
prostredia Trnava z výsledkov ústneho pojednávania a preskúmania podkladov zistil,
že sa vylučuje zodpovednosť vlastníka nehnuteľnosti za uloženie komunálneho odpa-
du v tejto lokalite. Bola odobratá vzorka podzemnej vody a záver správy je, že skládka 
nepoškodzuje podzemné vody. Dávame vypracovať projekt na revitalizáciu a rekul-
tiváciu tejto skládky, aby sme sa mohli zapojiť do Európskych fondov.     

· Multifunkčné ihrisko
   Starosta informoval poslancov, že nové multifunkčné ihrisko už po dvoch týždňoch 
prevádzky vykazovalo závady na krycej ploche, začala sa olupovať vrchná vrstva. 
Bolo zvolané rokovanie v rámci záruky. Starosta predložil poslancom k nahliadnutiu 
zápis z tohto stretnutia. Realizačná firma záruku uznala a závady odstráni na návrh 
starostu v jarných mesiacoch položením novej vrstvy umelého tartanu.

         3.  Rôzne 
· Pridelenie sociálneho bytu
    P. Hudecová informovala prítomných o zasadnutí soc. a finančnej komisie, kde 
podrobne posúdili predložené žiadosti a doklady o životnej situácii uchádzačov 
o sociálny byt a na základe tajného hlasovania doporučuje finančná a sociálna komisia 
prideliť byt p. Domoradskej.

    Nakoľko poslanci nevyjadrili svoj súhlas s pridelením bytu p. Domoradskej a ani 
    neprezentovali iný názor, pristúpil starosta obce k tajnému hlasovaniu písomnou                     

                formou. Ing. Čirkeová - kontrolórka obce spracovala výsledky tajného hlasovania.
    P. Domoradská dostala 2 hlasy, p. Polakovič dostal 4 hlasy a p. Rusnák dostal 1 hlas,
    p. Fabiánová dostala 0 hlasov.   
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UZNESENIE  č. 42/2012 OZ

           Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
        

p r i d e ľ u j e

            obecný sociálny byt p. Polakovičovi
   

     P. Hudecová predniesla návrh soc. a fin. komisie, aby sa aj naďalej viedla evidencia 
záujemcov o sociálne byty a aby aj súčasní nájomníci sociálnych bytov si riešili svoju    

            životnú situáciu a nezotrvávali v bytoch doživotne, ale len na čas nevyhnutný.

            Mali by sa stanoviť kritériá, ktoré by občania v sociálnych bytoch mali spĺňať a pravi-
delne ich kontrolovať.

· Prevádzkový poriadok: 
Starosta obce predložil návrh zmeny prevádzkového poriadku multifunkčného 

                  ihriska, ktorý vypracovala ZŠ s MŠ a predložil náklady na multifunkčné ihrisko za 
      mesiac september 2012. Poslanci po preštudovaní skonštatovali, že v predloženom 
     návrhu sú podstatné chyby a treba ho do nasledujúceho zastupiteľstva prepracovať,
     na základe toho zostáva v platnosti prevádzkový poriadok, ktorý bol chválený na mi-
    nulom zasadnutí OZ.
     

· Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie
Ing. Mráz ako člen finančnej komisie predniesol prítomným záver zo zasadnutia

     komisie. Na zasadnutí porovnávali rozpočtované príjmy na rok 2012 so skutočnosťou 
     na základe prehľadu čerpania financií za rok 2012, ktorý pripravila kontrolórka obce
     Ing. Čirkeová. Zistili, že ZŠ chýba predbežne 1.500,- € na školský klub detí a preto                                                              

                 sa zaoberali úväzkami vychovávateliek ŠK. Toho času je v ŠK 60 detí, takže sa mu-
     sela prijať tretia vychovávateľka. Finančná komisia doporučuje prehodnotiť úväzky
     pracovníčok školského klubu, pretože všetky deti nie sú naraz v ŠK. Komisia zistila,
     že vychovávateľku využíva ZŠ na stráženie detí , ktoré nemajú náboženskú výchovu,
     a preto navrhujú, aby tieto hodiny boli financované z prenesených kompetencií.
     P. Hudecová predložila poslancom prehľad úväzkov pracovníčok a tlmočila názor         

                 zástupkyne p. Zacharovej, že nemôžu vychovávateľku financovať z prenesených
                kompetencií, pretože nevykonáva učiteľskú činnosť.

   Ing. Mráz povedal, že na základe posúdenia zistených skutočností finančná komisia
    nedoporučuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ.

     Po návrhu finančnej komisie starosta požiadal poslancov o hlasovanie za navýšenie
     rozpočtu ZŠ s MŠ na originálne kompetencie.

UZNESENIE  č. 43/2012 OZ
            Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

            N e s ú h l a s í

            S navýšením rozpočtu na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Brestovany
            Hlasovanie: za 1 poslanec (Hudecová Emília) proti 3 poslanci (Ing. Mráz Martin, Mgr.
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            Engelhardt Juraj, Ing. Ivančík Marek) zdržali sa 3 poslanci (Ing. Krivošík Jozef, Ing.
            Nižnanský  Mikuláš, Hlavna Patrik)

       4. Diskusia  

            P. Hudecová upozornila starostu, že keď sa schválili na minulom zastupiteľstve miesta
            so zákazom vstupu psov, mal by obecný úrad zabezpečiť tabule na voľné priestranstvá

a nálepky na dvere budov.

Starosta požiadal finančnú komisiu, aby sa do budúceho zastupiteľstva zaoberala návr-
            hom rozpočtu obce na rok 2012 a poplatkom za smeti pre podnikateľov, nakoľko sa
            to bude prerokovávať na budúcom zastupiteľstve.

Starosta oznámil prítomným poslancom, že 24.11.2012 sa uskutoční posedenie s dô-
chodcami a požiadal ich, aby sa tejto akcie zúčastnili.

P. Hlavna sa spýtal, prečo si detské ihrisko neobstaráva škôlka, ale obec, keď  multi-
funkčné ihrisko si od začiatku do konca obstarávala škola.
Starosta vysvetlil, že v prípade detského ihriska má obec väčšiu účasť na financovaní
a preto musíme my zabezpečiť verejné obstarávanie.

P. Hlavna sa spýtal, prečo nebolo urobené výberové konanie na stavebný dozor pre mul-
tifunkčné ihrisko a z akého dôvodu stál stavebný dozor 3.360,- €, keď podľa cenníka 
stavebných inžinierov sa cena stanovuje 0,7% z hodnoty diela čo činí 500,- €. Podľa 
jeho názoru si stavebný dozor nekonal svoju prácu, nakoľko je uvedené v reklamačnom 
protokole (zlyhal ľudský faktor, nebol dodržaný technologický postup) po niekoľkých 
týždňoch došlo k poškodeniu plochy a treba, aby škola žiadala vrátenie vyplatenej sumy.
Ing. Mráz súhlasí s tým, že stavebný dozor si nekonal svoju prácu a preto treba žiadať

peniaze späť. Požiadal, aby škola spracovala stanovisko, prečo zákazku dostal tento sta-
vebný dozor a namietol aj proti zmluve na verejné obstarávanie multifunkčného ihriska 
aj k tomu by sa mala škola vyjadriť.

           Poslanec Ing. Mráz upozornil, že p. riaditeľka školy pochybila už v dvoch prí-
padoch, /najskôr prijme pracovníka do ŠK a nemá na to dostatok peňazí a potom

            zabezpečí precenený stavebný dozor/ treba prehodnotiť, či tieto prešľapy nie sú dôvod 
na odvolanie riaditeľky školy.

P. Hudecová požiadala starostu o pristavenie kontajnera do MŠ na odstránenie napada-
ných listov. Starosta dohodne pristavenie kontajnera s PD.

Starosta informoval prítomných, že p. Vaško nebude členom OZ, ale ešte nedoručil
vzdanie sa funkcie a oslovil Ing. Ivančíka, aby sa vyjadril k svojmu zotrvaniu v OZ.
Ing. Ivančík vyjadril svoju ľútosť nad tým, že sa z pracovných dôvodov nemôže zú-
častňovať na zasadnutiach. Starosta ho požiadal, aby sa do budúceho zastupiteľstva 
vyjadril, či sa vzdá svojej funkcie, alebo sa bude pravidelne zúčastňovať na zasadnu-
tiach OZ.

Ing. Mráz požiadal starostu, aby sa pozvánka podrobnejšie rozpracovala v bode
„Rôzne“, aby poslanci dopredu vedeli, čo sa bude prerokovávať na OZ, ďalej požiadal,
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aby pozvánka s materiálmi bola zasielaná skôr a žiadal či zápisnica sa nemôže vypraco-
vať do týždňa.
P. Hudecová žiadala starostu o informáciu, ako ďaleko sú búracie práce na telocvični.

Starosta informoval prítomných, že 3 firmy dali ponuku na búracie práce a musíme po-
žiadať Ministerstvo školstva o dotáciu na búracie práce.
Ing. Mráz požiadal starostu, aby na každom zastupiteľstve informoval o priebehu búra-

           cích prác.

Po diskusii poslancov požiadal starosta prítomných hostí, či majú nejaký príspevok do
diskusie. 
P. Grobarčíková sa spýtala starostu, či obec nemá k dispozícii nejaké priestory, kde by
sa mohli stretávať mladí ľudia, ktorí po skončení školy nemajú kam chodiť a stretáva-
jú sa po pohostinstvách.
Starosta zistí, aké priestory by sa mohli poskytnúť, ale uvítal by iniciatívu mladých ľu-
dí, ktorí si podajú žiadosť a predložia svoju predstavu trávenia voľného času v týchto 
priestoroch.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Brestovanoch, dňa 29.10.2012

Overovatelia: Emília Hudecová
                       Patrik Hlavna

                                                                                           Ing. Gabriel Jozef
                                                                                               starosta obce
     
                              

Zapísala: Lovecká


