
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

23.apríla 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa prezenčnej listiny -  7 poslancov
Neprítomní: Ing. Marek Ivančík, Peter Vaško
Prizvaní: Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka, Mária Turanská
Hostia: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: Mgr. Juraj Engelhardt, Ing. Mikuláš Nižnanský

Zapisovateľka: Jarmila Hrušovská, pracovníčka OcÚ

Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil a privítal prítomných poslancov 
OZ a občanov Ing. Jozef Gabriel, starosta obce . Za overovateľov zápisnice určil 
poslancov Mgr. Juraja Engelhardta a Ing. Mikuláša Nižnanského, za zapisovateľku 
určil Jarmilu Hrušovskú, pracovníčku OcÚ.

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných so zmenou programu 
dnešného rokovania OZ, nakoľko sa vzdala mandátu poslanca pani Emília Hudecová 
podľa § 25, ods. 2, písm. c, zákona SNR č. 479/2010 Z.z. o obecnom zriadení 
podaním písomnej žiadosti, doručenej na Obecný úrad. Ďalšou náhradníčkou v poradí 
je podľa počtu získaných hlasov v komunálnych voľbách pani Mária Turanská. Aby 
bol jej mandát poslanca platný, musí zložiť sľub. Pani Turanská tento sľub poslanca 
zložila a prevzala osvedčenie, že náhradník vo volebnom  obvode č. 1 sa osvedčuje 
za poslanca Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch. Starosta obce vyjadril 
presvedčenie, že pani Turanská ako poslankyňa bude dodržiavať všetky zákony a 
právne predpisy.

P r o g r a m:

1. Kontrola úloh.
2. VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území obce Brestovany.
3. Odmeňovanie volených funkcionárov

           - určenie platu starostu
      4. Investičná výstavba.
      5. R ô z n e.
          - oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
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– schôdza nájomníkov bytoviek Brestová č. 6 a č. 7
– riešenie železničného podchodu na ul. Družstevná
– žiadosť o usporiadanie Western rodeo show
– zmluva o prihlásení obce Naháč do spoločného OcÚ v Trnave

Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania 
OZ. Poslanci OZ nemali námietky k programu.

U z n e s e n i e    č.   6/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: 7 poslancov za, ( M. Bachratý, Mgr. J .Engelhardt, Ing. J. Krivošík, 
P.Hlavna, Ing. M. Mráz, Ing. M. Nižnanský, M. Turanská)  0 proti, 0 zdržal sa 
hlasovania.

1. Kontrola úloh.

Na využívanie miestnej knižnice neboli predložené podnety od poslancov 
ani od občanov, ako by sa mala knižnica a jej priestory využiť, zabezpečiť výpočtovú 
techniku sa zatiaľ nepodarilo, v súčasnosti sa v knižnici organizuje maliarsky krúžok, 
prebehla akcia „Noc s Andersenom“ ,

– na základe podnetu poslancov bola zvolaná dňa 27.2.2013 Rada školy, kde 
bolo prerokované okrem iného uzavretie budovy, budova ZŠ  bola po 
poslednom zastupiteľstve uzavretá, Rada školy sa vrátila k incidentu medzi 
zamestnancami ZŠ a MŠ, kde bolo konštatované, že Rada školy akceptuje s 
niekoľkými výhradami členov rozhodnutie pani riaditeľky ZŠ s personálnymi a 
kárnymi opatreniami

– tabuľky – zákaz vstupu pre psov sa podľa VZN č. 7/2012  zabezpečili, 
postupne sa v obci umiestňujú

– oslovenie pani riaditeľky na vrátenie prostriedkov za stavebný dozor – starosta 
obce k tomu povedal:  bola uzavretá riadna zmluva, ponuková cena je určená v 
súlade so sadzobníkom UNIKA, poslancom sa zdá neadekvátna  suma  3.360 € 
vyplatená za stavebný dozor, čiastka je prehnaná, Ing. Krivošík – povedal - 
toto sme predniesli aj na Rade školy, že suma je nadsadená a peniaze žiadame 
vrátiť naspäť, inak toto vymáhanie dáme právnikovi, pani riaditeľka by mala 
napísať vysvetlenie, Ing. Mráz povedal : “Ona si tu bačuje, ako sa jej zachce, 
nerešpektuje starostu obce, Radu školy, obráťme sa na nejakú právnu službu, 
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  pripravila obec o značnú sumu, obec má s 
peniazmi hospodáriť nie míňať,  pani Turanská k tomuto povedala: zmluva 
bola podpísaná, práca je už odvedená, teraz sa to dá ťažko napadnúť, toto sa 
malo riešiť pred začatím prác, Ing.Krivošík – príkazom jej dať žiadosť o  
vrátenie peňazí,  keď ich nevráti, dať jej sankciu napr.: vrátiť 3 platy, vyzval aj 
Ing.Čirkeovú, obecnú kontrolórku, ktorá taktiež má ten názor na uvedený 
problém, že keď sa už niečo vyplatilo podľa platnej zmluvy, je to ťažko teraz 
vymáhať.

U z n e s e n i e    č.   7/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

ž i a d a

o vrátenie neoprávnene vyplatenej ceny za zle odvedenú prácu za stavebný dozor pri 
výstavbe multifunkčného ihriska

Hlasovanie: 6 poslancov za (M. Bachratý, Mgr. J. Engelhardt, Ing. J. Krivošík , 
P. Hlavna, Ing. M. Mráz, Ing. M. Nižnanský) 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania – 
M.Turanská

– občan O. Kuhajda sa pýtal, čo sa robí ohľadne  pozemkov na ul.Rošlímska – 
budúca ul. Železničná, starosta odpovedal, že Obecné zastupiteľstvo svojim 
uznesením č.27/2011-OZ  súhlasilo s tým, aby poslanec Ing. Marek Ivančík 
pomáhal pri vybavovaní vysporiadania pozemkov – 11 m široký pás na cestu – 
bohužiaľ, poslanec Ing. Ivančík sa pravidelne nezúčastňuje zasadnutí OZ, 
pokiaľ sa sám dobrovoľne nevzdá mandátu poslanca, nemôže byť odvolaný, 
keď sa 1 x za rok zúčastní zasadnutia, mandát poslanca trvá. O.Kuhajda sa 
pýtal, aké je ďalšie riešenie, on odovzdal bývalému starostovi súhlasné 
stanoviská vlastníkov pozemkov a čo sa s tým robí ďalej. Starosta prisľúbil, že 
tieto materiály vyhľadá a osloví stavebnú komisiu, toto sa dorieši na budúcom 
zasadnutí. Ing. Krivošík navrhuje, najprv doriešiť Rošlímsku ul. - výkup 11 m 
pás na cestu a previesť pozemky na obec a potom riešiť budovanie Železničnej 
ul., poslankyňa pani Turanská navrhuje dať vypracovať právnikovi zmluvu, 
dať to podpísať vlastníkom, zvoliť postup na odkúpenie pozemkov – keď 
zmluvu niekto z nich nepodpíše, nebude sa dať pozemok odkúpiť a vyvlastniť 
– musia súhlasiť všetci. O.Kuhajda – chce sa zúčastniť zasadnutia stavebnej 
komisie, starosta pripraví všetky jestvujúce materiály, komisia zvolí postup na 
odkúpenie pozemkov

– starosta informoval o stretnutí nájomníkov z Brestovej ul. č. 6 a 7 – na stretnutí 
starostov  ZMO Jaslovské Bohunice sa o tomto probléme jednalo, vyšla 
požiadavka na doriešenie odpredaja nájomných bytov pred uplynutím 30 – roč. 
doby, čím by aj obce ušetrili - obec sa nebude musieť starať o údržbu bytov
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– Ing. Mráz sa vrátil k incidentu medzi zamestnancami ZŠ a MŠ – akú máme 

zábezpeku, že sa to nezopakuje, keď sa to znovu zopakuje, budeme na 
výsmech a veľmi ho mrzí, že sa to riešilo pred deťmi, k tomu sa vyjadril 
starosta – incident riešila polícia a zamestnávateľ z toho vyvodil personálne

          sankcie, pani Turanská mala k tomu pripomienku, že predsa toto rieši pracovný 
          poriadok školy, keď sa konflikt zopakuje, môže sa dať hodinová výpoveď,
          Ing. Mráz – zase sa schovávame za to, aby sa to solídne vyriešilo, poslanec P. 
          Hlavna – učitelia štrajkujú za vyššie právomoci, za lepšie práva a toto sa   
          nerieši,   starosta obce sa k tomu vyjadril: on pri tomto incidente nebol, riešila 
          to polícia – vypočúvala obidvoch, lebo obaja vyvolali konflikt.

2. VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Brestovany.

Poslanci obdržali  tento materiál, výška finančných prostriedkov v 
tabuľkách bola odsúhlasená na finančnej komisii, pani Turanská mala k VZN 
č.2/2013 pripomienku v § 2 vyhodiť „ a školské zariadenia“, v druhom odstavci  - tu 
vyhodiť nasledovné  … v  školskom stredisku záujmovej činnosti …, v § 7 poslať o 
úhrade avízo oddeleniu financií – čo to je, oddelenie financií, dať tam avízo obci , k 
tabuľke výpočtu je určený normatív pre ŠJ v sume 17 802,20 a žiada sa  30.060,- pýta 
sa, čo to znamená, Ing. Čirkeová vysvetlila: 

v tabuľke je určený normatív, ktorý dostáva obec na financovanie 
materskej školy  a školského zariadenia z Ministerstva školstva v podielových 
daniach. Školská jedáleň (ŠJ) a školský klub detí (ŠKD) dostáva finančné prostriedky 
na základe počtu detí, ktoré navštevujú základnú školu, ďalej pani Turanská 
predniesla požiadavku, že vo VZN jej chýba dátum … kedy bolo  VZN vyvesené, 
schválené, platné a účinné – toto je treba uvádzať aj na internete.

U z n e s e n i e    č. 8/2013 - OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

b e r i e    n a    v e d o m i e

 VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Brestovany so zapracovaním pripomienok poslankyne pani Turanskej

Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

– pokiaľ sa jedná o zakúpenie smažiacej panvice - ide o výdavok, ktorý nespadá 
do VZN o financovaní MŠ a školských zariadení, jedná sa o zakúpenie 
hmotného majetku v hodnote 2 738,95 €. Preto navrhujeme, aby spomenutá 
smažiaca panvica bola zakúpená z vlastných príjmov, ktoré  MŠ, ŠJ a ŠKD
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 vybrali v roku 2012 vo výške 3 009,44 € a nestihli minúť v roku 2012. Tieto 
finančné prostriedky sa stali v roku 2012 zdrojom rezervného fondu a môžu 
byť použité na nákup kapitálového výdavku ako je napríklad smažiaca panvica.

U z n e s e n i e   č.   9/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ú h l a s í

so zakúpením smažiacej panvice z prostriedkov rezervného fondu vo výške 
2 738,95 €

Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

Poslanec pán Hlavna sa pýtal, či sa už zakúpila klimatizácia do skladu MŠ – starosta 
odpovedal, že klimatizácia bola zakúpená a je už aj zabudovaná.

3. Odmeňovanie volených funkcionárov – určenie platu starostu.

Pôsobnosť odmeňovania starostu upravuje Zákon o obecnom zriadení – 
starostovi patrí podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 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 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé € nahor. Poslankyňa pani 
Turanská vypočítala plat starostu, ktorý musí dostať zo zákona, čiže : priemerná 
mzda zamestnanca  v NH je 805,- € toto sa vynásobí koeficientom 1,98  (podľa počtu 
obyvateľov v obci) = 1.594,- € . V diskusii o možnosti navýšiť plat starostu do výšky 
70 % sa vyjadrovali poslanci:

– Ing. Mráz – musíme sa pozerať na výsledky, prvý rok mal starosta 
navýšenie o 20 %, vlani nemal navýšenie k platu, podľa neho sa úlohy 
neplnia, obec funguje tak, ako funguje, čo sa týka rozvoja – nič sa nedeje – 
napr.: knižnica, potom nemáme tu troch poslancov, prečo to starosta nerieši 
– ideme za nimi a a napíšeme to, že tri roky tu je prázdna stolička, tých vecí 
je veľa, úlohy sa púšťajú do neznáma, ďalej zápisnice – povedalo sa, že ich 
budeme posielať a neposielame, zápisnica nikdy nie je do 10 dní zverejnená 
– na argument starostu, že zápisnice zdržujú overovatelia poslanec Mráz 
povedal, tak máš ísť za nimi, aby to podpísali načas

– poslanec Hlavna povedal: jednosmerka na Orechovej sa ututlala  - starosta k 
tomu povedal, že toto rieši polícia, poslanec Hlavna sa spýtal – to tak dlho 
trvá? ďalej,  ľudia vozia smeti na smetisko, je tam bordel, vyzýva starostu, 
aby už konečne zasiahol, starosta k tomu povedal, že občan tieto smeti 
odviezol, p.Hlavna – a prečo nedostal pokutu za vývoz ?



- 6 -
– Ing. Čirkeová sa vyjadrila k platu starostu nasledovne: naša obec má veľký

 počet obyvateľov, tým je aj zvýšený počet  problémov k riešeniu, je 
náročnejšie riadiť väčšiu obec,

– Ing.Nižnanský navrhuje navýšiť minimálny plat o 20 %
– zást. starostu M. Bachratý navrhuje navýšenie o 30 %

 
U z n e s e n i e    č.   10/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch podľa zákona 253/1994 Z.z.  v znení 
neskorších predpisov – o plate starostu nerozhodlo. Preto na základe  § 3 ods. 1 a § 4 
ods. 1 cit. zákona patrí starostovi plat vo výške určenej priamo zákonom  – v sume 
1.594,- € slovom jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri eur.

Občan Ondrej Kuhajda si v prestávke vyžiadal od pracovníčky OcÚ  Rokovací 
poriadok a požiadal zástupcu starostu p. Bachratého, aby prečítal z Rokovacieho 
poriadku v § 2 Zasadnutia obecného zastupiteľstva bod  9 až 14, kde sa okrem iného 
hovorí o tom, kedy a komu starosta udeľuje slovo, poslanec Mráz povedal, že  bolo 
by vhodné do budúcna toto dodržiavať.

4. Investičná výstavba.

Starosta konštatoval, že detské ihrisko je dokončené, slúži MŠ aj družine, 
vzhľadom na klimatické podmienky bola na ihrisku doplnená geotextília.

Projekt prevencie proti kriminalite sme tento rok aktualizovali na 
vybudovanie kamerového systému, odozva nebola zatiaľ žiadna a v projekte 
nebudeme úspešný.

Na základe žiadosti a opätovnej urgencie na Obvodný úrad, odbor školstva 
na riešenie havarijnej situácie – asanácie budovy ZŠ a MŠ Brestovany sme boli 
úspešní a pri úprave rozpisu kapitálových výdavkov na r. 2013 nám poskytujú sumu 
67.760,- €. Pri obstarávaní nás žiadajú postupovať podľa zákona NR  SR č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Starosta k 
tomuto pripomenul, že musíme obstarať dodávateľa na zbúranie objektu školy, 
vyzýva poslancov, aby navrhli firmy – vyhovujúce aj po finančnej stránke, 
Ing.Krivošík  sa pýtal: máme niekoho, kto má certifikát na verejné obstarávanie? 
Starosta navrhuje na stretnutí stavebnej komisie dohodnúť toto verejné obstarávanie, 
zistiť aj v obci niekoho, poslanec P.Hlavna navrhuje, aby to zistil starosta a komisia 
rozhodne, kto spracuje podklady na verejné obstarávanie – nájsť obstarávateľa, ktorý 
má oprávnenie s pečiatkou.

Pani Grobarčíková mala otázku, či sa to nedá robiť na verejno prospešné 
práce, nezamestnaní by robili pre obec – poslanci jej na to argumentovali, že
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 obstarávacie práce musí robiť firma, ktorá má na to oprávnenie, nie Úrad práce.

U z n e s e n i e    č. 11/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

u k l a d á

starostovi obce, aby zabezpečil ponuky od 3 obstarávateľov, z ktorých sa na 
stavebnej komisii jeden vyberie 

Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

5. R ô z n e

Starosta obce vyzval Ing. Čirkeovú, obecnú kontrolórku na prednesenie 
správy, prvá správa bola o výsledkoch kontrol, vykonaných do 23.4.2013 a druhá 
správa  bola o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany za rok 2012.
Správy tvoria prílohu zápisnice

U z n e s e n i e   č.12/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

b e r i e    n a    v e d o m i e

– Správu o výsledkoch kontrol vykonaných do 23.4.2013
– Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany za rok 2012

Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci – tu starosta 
informoval poslancov, že 26.2.2013 sa stretol prípravný výbor, ktorý stanovil hlavný 
termín osláv na 21. a 22.9.2013, dohodli sa na postupe, dali si úlohy predložiť návrhy 
na priebeh osláv, starosta konštatuje, že do dnešného dňa nedostal žiadne námety, 
žiada o vyjadrenie sa k priebehu a rozsahu osláv, ako dôstojne zabezpečiť priebeh 
týchto osláv, poslanec Ing.Krivošík povedal: starosta, ty máš niečo spracované a 
poslanci sa k tomu majú vyjadriť, starosta povedal: práve naopak – vy máte dať 
nejakú osnovu, poslanec Hlavna povedal: urobiť to len jednoducho, peňazí nie je, 
začnime už konečne niečo robiť v obci, napr.: chodník na hlavnej ulici, nie veľkú 
nákladnú akciu osláv, k tomu povedal Ing. Krivošík – toto je významné výročie, 
oslavy nemusia byť nákladné ale ani nie malé. Poslanec Mgr. Engelhardt sa pýtal, čo 
je s pripravovanou knihou, starosta odpovedal, že kniha bude, navrhuje oslavy spojiť 
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s omšou, konštatoval, že od prípravného výboru nebola žiadna spätná väzba, 
ukončime túto debatu a je treba stretnúť sa s prípravným výborom, kde sa prizvú aj 
predsedovia organizácií v obci, čo by boli schopní oni urobiť, poslankyňa pani 
Turanská navrhuje, aby sa všetky akcie v obci konali pod hlavičkou osláv – BHS, 
MDD a pod., celý rok toto oslavovať. Starosta sa spýtal Ing. Mráza, či nepôjde za 
pánom farárom, či by bol ochotný on niečo urobiť, Ing. Mráz oponoval, prečo má ísť 
on, či je tu sám ? Poslankyňa pani Turanská sa vyjadrila, že to by mal hlavne starosta 
jednať s pánom farárom, poslanci Ing.Mráz a M.Bachratý povedali, že pôjdu aj oni.

Starosta oboznámil prítomných, že sa koná akcia stavanie mája v 
spolupráci Obecného úradu s Dobrovoľným hasičským zborom a Jednotou 
dôchodcov Slovenska, Mažoretkami a Seniorkou, žiada účasť poslancov.

Nakoľko sa poslankyňa pani Emília Hudecová vzdala mandátu, ktorá bola 
aj predsedkyňou sociálnej a finančnej komisie, starosta navrhuje zvoliť za predsedu 
komisie Ing.Mráza.

U z n e s e n i e    č. 13/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

v o l í

za predsedu sociálnej a finančnej komisie Ing. Martina Mráza, a  členov komisie 
Emíliu Hudecovú, Helenu Ševčíkovú, Janu Albertovú a poslankyňu Máriu Turanskú

Hlasovanie: všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

Do Rady školy na mimoriadnom zasadnutí poslanci Obecného 
zastupiteľstva jednohlasne navrhujú pani Máriu Turanskú.

Starosta oboznámil prítomných s prípravovanou akciou Občianskeho 
združenia Ranč4kopytá, ktoré každoročne usporadúva westernové preteky, za účasti 
súťažiacich z okolitých okresov a taktiež majú účasť širokej verejnosti. K tejto akcii 
je potrebné zabezpečiť chemické WC, týmto prosia o pomoc OZ pri zabezpečení 
chemického WC,  suma za jednu kabínku je cca 80,- až 100,- €, potrebujú minimálne 
dve kabínky. Starosta navrhuje preplatiť nájom za použitie chemického WC do výšky 
100,- € za jedno. 

U z n e s e n i e   č.  14/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ú h l a s í
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s preplatením max. 100,- € za použitie suchého WC

Hlasovanie : všetci poslanci za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania

V obci je problém s voľne sa pohybujúcimi psami, pri tomto starosta 
oboznámil prítomných s faktúrou za odchyt 6 túlavých psov v cene 451,92 €.  Tento 
problém by malo vyriešiť povinné čipovanie psov, ktoré si hradí vlastník psa. 
Občianka pani Bongová navrhuje pokutovať majiteľov psov, ktorí sa voľne pohybujú 
po obci, spomenula aj svojho brata, ktorého pes takisto behá voľne po ulici, majitelia 
venčia svojich psov na verejnom priestranstve, psie exkrementy sú na ceste, podľa 
nej sa má vyhlásiť v MR, aby si to majitelia zbierali – toto je treba vyriešiť pokutami, 
tak isto by sa mali zabezpečiť zberné nádoby na psie exkrementy, v Zavare to majú 
vyriešené – do budúceho zasadnutia OZ toto zistíme, pani Hubináková k tomu 
pripomenula, že predsa máme VZN č.7/2012 o niektorých podmienkach držania 
psov.

Starosta informoval poslancov o Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu, za účastníka Zmluvy o zriadení … sa prihlásila obec Naháč, my ako člen 
spoločného obecného úradu musíme toto prihlásenie odsúhlasiť.

U z n e s e n i e     č. 15/2013 – OZ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

pristúpenie obce Naháč za účastníka Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 
zo dňa 15.1.2003, podľa čl. 1 ods. 1 s účinnosťou od 2.4.2013.

Hlasovanie:  všetci poslanci za, 0 zdržal sa , 0 proti

V ďalšom jednaní bodu rôzne starosta obce predniesol žiadosť Železníc 
SR, oblastné riaditeľstvo v Trnave  o odstránenie závad v podchode pre verejnosť na 
ulici Družstevnej, ktorý je v správe Obce  Brestovany. Obec Brestovany, v zastúpení 
starostom obce napísala odvolanie a navrhla, aby ŽSR zvolali v tejto veci miestne 
zisťovanie za účasti zainteresovaných strán, k tomuto mala pripomienku pani 
Bongová, či by sa nemohol jednou cestou opraviť aj podchod na ulici Staničná, ktorý 
sa  tak isto zaplavuje.

Starosta informoval na stretnutí bytovkárov z ul. Brestová č. 6 a č. 7 o 
nájomných zmluvách, že pôžička ŠFRB sa dá splatiť skôr ale ZMO predloží vláde, 
ako sa dá vyriešiť vlastníctvo týchto bytov – teda skôr, ako po uplynutí 30 rokov, 
Ing. Mráz podotkol, že v zmluve nie je podchytené, či budú byty ich, že pri 
odovzdaní sa im to vráti, starosta povedal, že zmluvy vypracoval právnik, my sme im
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ponúkli takúto formu bývania, byt musí byť 30 rokov vo vlastníctve obce, Rada ZMO 
chce toto zmeniť, ale nájomníci sa nemusia obávať že o byt prídu,  pokiaľ si riadne 
platia nájomné.

 
Poslanec pán Hlavna povedal, že je treba odvodniť hlavnú ulicu, starosta 

tvrdil, že je problém so všetkými ulicami, najhoršia je Staničná ul., na ulici 
J.Nižnanského je problém v tom, že v minulosti bolo odvedenie dažďových vôd až do 
Rošlíma, pri výstavbe rodinných domov sa toto porušilo, poslane P.Hlavna navrhuje 
urobiť chodníky so zámkovej dlažby a vedľa urobiť žľaby a urobiť PD aj s výškovým 
zameraním, 

pani Bongová  navrhuje prehĺbiť jarok od kostola pred pánom Strížom a 
pánom Gapčom a toto by mali vykonať obecný zamestnanci, k tomu sa vyjadrila 
pani Hubináková, voda sa leje na chodníky, obecní pracovníci by mali prekopávať 
rigoly,

pani Grobarčíková – je potrebný klub pre mládež – tento napr. : zlúčiť s 
knižnicou,  ona nájde aj záštitu, je potrebný len priestor, starosta odpovedal: predložte 
návrhy obecnému zastupiteľstvu, čo požadujete, či sa môžu schádzať každú sobotu, 
pani Grobarčíková mala ďalej otázku: kto vlastí CASÍNO – kvôli priestoru, či platí 
dane 

Zachar Adrian poukázal na neoprávnené využívanie hydrantov na ulici 
Brestová,  ktoré občania využívajú na súkromné účely – polievanie okolia bytoviek, 
umývanie áut, na to starosta odpovedal, že to je treba ihneď nahlásiť na obecný úrad 
alebo na TAVOS – jednoducho je treba zaplombovať hydrant,

pani Hubináková znovu pripomenula to, že sa neplatia dane za 
prenajímanie ubytovania, vyzýva obecnú kontrolórku pani Ing. Čirkeovú toto 
zabezpečiť, tak isto sa má inkasovať za parkovacie miesta podnikateľov, zistiť či 
platia za plochy, kde parkujú, ďalej namietala, že sa nezverejňujú faktúry na obecnej 
webovej stránke – to je nepravdivé tvrdenie, faktúry sa zverejňujú, sťažuje sa na 
neudelenie slova – Ing. Mráz  nesúhlasil – opovedal jej,  mali ste možnosť sa vyjadriť 
– vážte slová,

 pani Hubináková sa pýtala, ako je možné, aby účastník výberového 
konania robil aj podklady k tomu a figuroval ako stavebný dozor – žiada Ing. 
Čirkeovú o prešetrenie,

 ďalej pani Hubináková žiadala, aby bol program zasadnutia podrobne 
rozpracovaný v bode Rôzne – týmto by mali občania možnosť sa ku všetkému 
vyjadrovať,

 podľa pani Hubinákovej nie je nič zverejňované na oznamovacích 
tabuliach – toto žiada do budúceho zasadnutia vybaviť, je nespokojná s vybavením 
jej problému  týkajúceho sa parkovacích miest susediaceho pohostinstva, oznámila 
prítomným, že jej boli 3 x prepichnuté pneumatiky, podľa nej preberá zodpovednosť 
obecný úrad, keď sa stane niečo jej rodine. Starosta jej odpovedal, že zavádza 
tvrdením o neriešení problému s parkovacími miestami –  stavebné povolenie 
vybavuje Spoločný obecný úrad Trnava – Ing. Slivová,
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 sťažnosť pani Hubinákovej zaslal starosta obce Ing. Slivovej na riešenie.
 Pani Hubináková povedala, že ona nezavádza.

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

V Brestovanoch, dňa 3.5.2013

       
      Ing. Jozef Gabriel
           starosta obce

Overovatelia: Mgr. Juraj Engelhardt

       Ing. Mikuláš Nižnanský 

Zapísala: Hrušovská


