
 1 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 26.6.2014 

 

 
Prítomní:           podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní:      Július Šmondrk – neospravedlnený, Jozef Pikna - ospravedlnený, Engelhardt príde 

neskôr, 

Overovatelia:    Peter Vaško 

     Ing. Mikuláš Nižnanský 

Prizvaní hostia: JUDr. Jozef Kleiman – námestník okresnej prokuratúry 

      Peter Šarmír – zástupca VÚB 

Zapisovateľka:  Ing. Marcela Mišáková 

 

Program:    1. Kontrola úloh 

                   2. Upozornenie prokurátora – vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Brestovany   

                   3. Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013, Správa nezávislého audítora 

k účtovnej závierke za rok 2013, Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu 

za rok 2013 

                   4. Investičná výstavba 

  - ZŠ s MŠ – schválenie úveru na výstavbu „Telocvične“ 

  - LED verejné osvetlenie obce 

                  5. Rôzne 

  -  ZŠ s MŠ – výberové konanie na riaditeľa  

 - Predĺženie nájomných zmlúv nebytových priestorov vo vlastníctve obecného úradu  

 - Pracovná činnosť občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdze  

- Obce mestského regiónu Trnava - komuniké                

 

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal prítomných, predstavil hostí a všetkých oboznámil 

s programom zasadnutia. Za overovateľov zápisnice určil Petra Vaška a Ing. Mikuláša Nižnanského, 

za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu p. Mišákovú. Následne navrhol, aby sa bod číslo 

2. prerokoval ako prvý.   

Starosta obce sa spýtal, či má niekto námietky proti programu v pozvánke s navrhovanou 

zmenou a následne dal hlasovať:  

 

UZNESENIE č. 16/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a zároveň sa bod 2 prerokuje ako prvý 

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

1. Upozornenie prokurátora – vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Brestovany 

 

Starosta obce naznačil prejednávanú problematiku prečítaním listu zaslanú z okresnej pro-

kuratúry Trnava, ktorého predmetom bolo upozornenie prokurátora - vyhlásenie volieb hlavného 

kontrolóra obce.  

Na základe podnetu OZ Brestovany – Nahlas zo dňa 5.5.2014 bola preskúmaná zákonnosť 

postupu orgánov obce Brestovany pri voľbe hlavného kontrolóra obce v roku 2012. Podnet bol po-
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daný na okresnú prokuratúru Trnava a podľa § 20 ods.1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov vykonáva prokurátor dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom 

o prokuratúre.  

Následne odovzdal slovo JUDr. Jozefovi Kleimanovi, ktorý bližšie objasnil prejednávanú 

problematiku. Táto problematika bola prejednávaná už v minulosti a poslanci musia zobrať na ve-

domie vyjadrenie prokurátora. Prokurátor má v tomto prípade ako účastník zasadnutia poradný hlas. 

Pri voľbe hlavného kontrolóra v Obce Brestovany došlo k dvom pochybeniam.  

- Prvé pochybenie sa týkalo nedodržanie termínu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra, 

kedy obecné zastupiteľstvo malo (podľa zákona o obecnom zriadení §18a) vyhlásiť do 60 dní od 

skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra nové voľby. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.2.2012 bolo v bode Rôzne iba starostom spomenuté, že hlavný kontrolór sa 

k 31.12.2011 vzdal funkcie hlavného kontrolóra a na ďalšom zastupiteľstve sa bude voliť hlavný 

kontrolór. Táto problematika má mať samostatný bod programu a bolo úlohou starostu naprogramo-

vať zasadnutia zastupiteľstva tak, aby sa dodržali zákonom stanovené lehoty.  

- Druhé pochybenie nastalo v tom, že voľby hlavného kontrolóra má vyhlásiť obecné za-

stupiteľstvo uznesením, kde sa uvedie kedy bude voľba kontrolóra, aké podmienky musí uchádzač 

splniť a v akej lehote. Ide o formálny nedostatok pretože, právo vyhlásiť voľbu kontrolóra majú iba 

poslanci obecného zastupiteľstva.  

Aj napriek týmto pochybeniam, proti ktorým bolo vydané upozornenie prokurátora je voľ-

ba kontrolóra Obce Brestovany platná a pani Ing. Ľudmila Čirkeová bola právoplatné zvolená za 

kontrolórku Obce Brestovany. Následne bolo prijaté uznesenie: 

 

 UZNESENIE č. 17/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

b e r i e   n a    v e d o m i e 
upozornenie prokurátora vo veci vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra Obce Brestovany  

 

Hlasovanie : 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Pani Grobarčíková oslovila JUDr. Kleimana s nasledovnými otázkami: Keď bola hlavná 

kontrolórka (ďalej HK) obce žiadaná, aby sa riešilo multifunkčné ihrisko, kde sa zaplatila stavebné-

mu dozoru vysoká suma, ďalej odvody za ubytovanie, ktoré sa neplatia, neriešila to. A ako hlavná 

kontrolórka obce bola aj členkou finančnej komisie.   

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že na tieto otázky už bolo Občianskemu združeniu (ďalej 

OZ) Brestovany-Nahlas daná odpoveď. Ale zopakuje ju. Hlavná kontrolórka nie je členkou finanč-

nej komisie, a keby aj bola tak to nie je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení (ďalej zákon), 

pretože zákon hovorí, že funkcia hlavnej kontrolórky nie je zlučiteľná s funkciou starostu, poslanca, 

člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnan-

ca obce. A čo sa týka kontroly hlavného kontrolóra zo strany prokurátora - úlohou prokurátora je 

prerokovávať postup konania starostu a obecného zastupiteľstva. Činnosť hlavného kontrolóra ne-

podlieha prokuratúre. Kontrolóra obce môže odvolať iba obecné zastupiteľstvo a zákon presne uvá-

dza 3 dôvody – pre hrubé zanedbávanie si povinností... a okrem toho aj HK môže podať podnet voči 

obecnému zastupiteľstvu ak odvolanie nebolo zákonné.  

 

Pani Hubináková, ako členka OZ Brestovany-Nahlas: Zistila, že na konci roka 2011 bola 

daň za ubytovanie 0 € a od roku 2007 sa za ubytovanie nevyberalo, ona o tom hovorila už dávno 

a nikto na to nereflektoval. Ako by sa dalo toto riešiť? Dá sa to kontrolovať dodatočne? 
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Pán starosta odpovedal, že táto úloha sa zapracovala do plánu na 2. polrok 2014 a bude sa 

to schvaľovať na dnešnom zastupiteľstve. Aby sa dalo všetko skontrolovať musela by byť HK za-

mestnaná na plný úväzok.  

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že pán starosta tento problém eviduje a bol ubezpečený, že 

sa tento bod zapracuje HK do plánu v 2. polroku 2014 a bude závisieť od HK aké obdobie si stanoví. 

Ďalej pani Hubináková pokračovala, že podľa nej, je minimálne nedôstojné, že boli vyhlá-

sené voľby HK obce a keď prišli kandidáti na obecný úrad v deň, kedy sa mali konať voľby, bol 

obecný úrad zamknutý a termín bol zmenený. 

Pán JUDr. Kleiman jej odpovedal, že v odpovedi, ktorú im zaslal im už odpovedal, kedy ide 

o porušenie zákona a kedy nie. Zákon bol prijatý v 90-tych rokoch, ale postupne ako vznikajú prob-

lémy nedá sa flexibilne na všetko reagovať a zákon sa k tejto otázke nevyjadruje.       

 

Pán Ohrablo sa zapojil do diskusie. Nie je členom OZ Brestovany-Nahlas, a chcel by sa vy-

jadriť k stavebnému dozoru, ktorý bol spomenutý. Tiež vykonáva stavebný dozor a zákon stanovuje 

rozpätie odmeny. Aby došlo k hospodáreniu s financiami, obecné zastupiteľstvo by sa malo vopred 

dohodnúť aké rozpätie sa stanoví. Občanom sa to môže zdať neprimerané, ale je iné robiť dielo me-

siac a iné dva roky.  

Pani Hubináková k tomu poznamenala, že to bol návrh obecného zastupiteľstva a nevedelo 

sa to doriešiť.  

 

Pán starosta prerušil diskusiu a poznamenal, že JUDr. Kleiman bol pozvaný ohľadne voľby 

HK a obecné zastupiteľstvo musí pokračovať ďalej, spýtal sa ho však ešte na často kladené otázky. 

Ako je to s chovom poľnohospodárskych zvierat na dedine?  

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že keďže nemáme VZN o chove poľnohospodárskych zvie-

rat sme vzorová obec, pretože mať takéto VZN je nezákonné a o to horšie je aplikovateľné do praxe. 

VZN nemôže stanovovať povinnosti a zákazy, to môže iba zákon. V tejto oblasti obec nemá kompe-

tencie, tie má Regionálna a veterinárna správa.  

Poslednou otázkou starostu bolo určovanie hraníc medzi dvomi susedmi. Môže o tom roz-

hodnúť obec keď to súvisí s geometrickým plánom?  

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že obec môže riešiť tento problém iba vtedy, keď sa urobí 

oplotenie a nebolo ohlásené ako drobná stavba na obecnom úrade, vtedy sa musí stavba odstrániť. 

Inak sa problém rieši na súde ako susedský spor.  

Pani Falathová sa zapojila do diskusie. Dali si zamerať pozemok a zistili, že sused je na ich 

pozemku. Písali starostovi list a starosta im odpoveď nedal v stanovenej lehote. 

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že tu neexistuje lehota na odpoveď a Občiansky zákonník 

splnomocňuje starostu obce, že sa môže pokúsiť o zmier medzi účastníkmi. Ale keď pán starosta asi 

pozná účastníkov konania a vie, že sa nedohodnú, tak môže jeden z účastníkov konania riešiť záleži-

tosť na súde. 

 

Pán Kuhajda sa spýtal, že podľa §18 ods.1 nesmie HK bez súhlasu obecného zastupiteľstva 

podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozor-

ných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Dodatočne síce požiadala 

HK obecné zastupiteľstvo ako konateľka s.r.o. o súhlas, ale nedala čestné prehlásenie a podnikala 

ďalej, nedošlo týmto k rozporu so zákonom?  

Pani Čirkeová, kontrolórka obce, reagovala, že keď bola zvolená za kontrolórku obce hneď 

na ďalšom zastupiteľstve požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas byť členom právnickej osoby 

a obecné zastupiteľstvo jej to schválilo.   

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, keďže HK na ďalšom zastupiteľstve požiadala o súhlas je to 

v poriadku. A ďalej pripomenul, že HK volia a odvolávajú poslanci, a ak toto považujú za problém, 

môžu HK odvolať, tak ako je to v zákone §18 ods. 9. 
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Pani Pyšná, členka OZ Brestovany-Nahlas, začala otázku konštatovaním, že keď sa príjme 

uznesenie malo by sa plniť.  

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že áno malo by sa plniť, ale ak sa zmenia okolnosti malo by 

sa prijať nové uznesenie. 

Pani Pyšná pokračovala, že za kanalizačné prípojky bolo prijaté uznesenie, že sa platí 

12 000Sk, a niekto platí a niekto neplatí. 

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že uznesenie, ktoré bolo prijaté je platné, o sume rozhodli 

poslanci a keď pani Pyšná nájde rozdiel nech dá podnet HK, aby to prešetrila. 

Pani Pyšná odpovedala, že to bolo dosť peňazí a HK im neodpovedá. 

Pán JUDr. Kleiman odpovedal, že máme priamu demokraciu a koho si občania zvolili pri 

voľbách tí ich teraz zastupujú a navrhol pani Pyšnej, aby vec riešila prostredníctvom poslancov. 

Pán starosta poďakoval JUDr. Jozefovi Kleimanovi námestníkovi okresnej prokuratúry za 

účasť a rozlúčil sa s ním.  

 

Pán starosta chcel dať slovo ďalšiemu hosťovi, preto požiadal poslancov o zmenu progra-

mu, aby nasledoval bod „Investičná výstavba“ teda bod 3. Následne pani Turanská navrhla, aby Plán 

kontrolnej činnosti HK Obce Brestovany na 2. polrok 2014 bol samostatným bodom programu.  

Následne dal starosta hlasovať: 

 

UZNESENIE č. 18/2014-OZ 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
aby ako bod 2 programu nasledoval Investičná výstavba a bod 3 Plán kontrolnej činnosti HK Obce 

Brestovany na II. polrok 2014 

 

Hlasovanie : 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

2. Investičná výstavba  

 

- ZŠ s MŠ – schválenie úveru na výstavbu „Telocvične“, postup výstavby  

 

Pán starosta oboznámil poslancov, že prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa diela, bola 

podpísaná Zmluva o dielo s firmou INVEX s.r.o., stará budova už bola vyprataná a objekt je skoro 

prázdny. Ešte sú nejaké veci na povale, ale to sa vyprace až keď sa otvorí strecha. Keďže už bolo 

odsúhlasené, že výstavba telocvične sa bude hradiť formou úveru, starosta vyzval HK, aby prednies-

la stanovisko k prijatiu úveru.  

Pani Čirkeová, začala v úvode, že už v minulom roku sa robila predbežná správa, či obec 

spĺňa podmienky stanovené zákonom 583/2004 Z.z.. Obec môžu na plnenie svojich úloh prijať ná-

vratné zdroje financovania, len ak:  

- celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka  

- a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nepre-

kročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.   

 

Obec chce prijať úver vo výške 480 000 €, čo je hodnota diela s DPH, a na ktorú bola pod-

písaná zmluva, a dĺžka doby splácania je 10 rokov. (Stanovisko HK obce k dodržiavaniu podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania je prílohou zápisnice).  

Nakoľko teda obec spĺňa zákonom stanovené podmienky, boli oslovené tri banky – Vše-

obecná úverová banka a.s., OTP Banka Slovensko a.s., a Prima Banka Slovensko a.s. – aby predloži-
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li ponuku na poskytnutie úveru. Keďže najlepšiu ponuku predložila VÚB banka, následne starosta 

vyzval predstaviteľa VÚB banky p. Šarmíra, aby doplnil informácie o úvere.  

Pán Šarmír upozornil, že je potrebné pri úvere sledovať aj také parametre ako sú poplatky. 

Sú poplatky, ktoré vyberajú banky napr. monitoring atď., ale VÚB ich nemá. Poplatky, ktoré sa pla-

tia vo VÚB banke sú poplatok za úver, čo činí pri tejto hodnote úveru 480 € a mesačne 4,80% čo 

činí za rok 560 €. Iné poplatky VÚB banka nemá.  

Pán Krivošík povedal, že podľa neho treba osloviť viaceré banky a je potrebné urobiť výbe-

rové konanie. Čísla čo predniesla HK sú pekné, ale nie sú tam zahrnuté opravy ciest, kanalizácia, 

rozhlas, cintoríny, chodníky, oplotenie školy, výmena okien na škole a to je len časť vecí, ktoré obec 

už nebude môcť robiť. A treba povedať aj to, že keď si obec zoberie úver nebude robiť nič.  

Pán starosta namietal, že predsa už bolo prijaté uznesenie, a poslanci súhlasili s tým, že 

obec si na výstavbu telocvične zoberie úver. HK zistila, že spĺňame podmienky na zobratie úveru, 

dostali sme ponuky.... 

Pán Ohrablo sa zapojil do diskusie, že nie je pochýb, že HK išla podľa zákona a pôžičku si 

môžeme zobrať. Keď si ide zobrať úver občan, pýtajú sa ho v banke na príjmy aj na výdaje. V roku 

2013 bolo hospodárenie obce prebytok 209 000€. Ten sa prenáša do ďalšieho obdobia do rezervného 

fondu vo výške 30 000 € a to sa v obci nič nerobilo. Teraz HK vypočítala, že obec bude ročne splá-

cať úver v sume 56 000€. Kde chce teda obec na to vziať peniaze?  

Pani Čirkeová vysvetlila, že obec ušetrila a teda prenáša do rezervného fondu sumu vo výš-

ke 78 800 € a nie 30 000€ a pri zostavovaní rozpočtu bude obec s týmto počítať a budeme musieť 

znížiť iné výdavky. 

Pán starosta prerušil diskusiu, že už sa ide vybrať banka, pretože o tom, že obec úver zobe-

rie už poslanci rozhodli a to, že obec spĺňa podmienky a je schopná úver splácať dala už stanovisko 

HK. Dohodli sme sa s poslancami, že bude výberové konanie na dodávateľa, ktoré už prebehlo. 

Zmluva bola podpísaná a teraz p. Krivošík chce, aby sa zastavila výstavba telocvične. 

Pán Krivošík sa bránil, že on si myslí, že obec nevyčerpala, všetky možnosti získania fi-

nančných prostriedkov, neoslovili sme ministerstvo školstva, ani sme nezisťovali možnosti financo-

vania z eurofondov.  

Pán Taraba sa zapojil do diskusie, že telocvičňa tu chýba už dlhšiu dobu a myslí si, že teraz 

je najvhodnejšia doba  na čerpanie úveru a bola by škoda túto stavbu nezrealizovať. Banka sleduje aj 

výdaje obce a myslí si, že obec je finančne schopná ísť do tejto investičnej akcie. Z eurofondov fi-

nančné prostriedky nezískame a opakuje, že toto je to správne investičné obdobie.  

Pán starosta pripomenul, že p. Krivošík bol za opravu telocvične, čo by bolo finančne drah-

šie oproti výstavbe telocvične. Tiež všetci poslanci súhlasili s nadstavbou troch tried, ktoré škola 

potrebuje. V období keď členovia Rady školy spolu so starostom prechádzali areálom školy 

a hodnotili situáciu, na ktoré plánované investície, by sme mohli získať dotácie, telocvične medzi ne 

nepatrila. Podľa starostových informácií teraz nie sú žiadne výzvy na výstavbu telocvične. A keby 

sme aj získali prostriedky z eurofondov, aj tak by sme museli mať určité percento vlastných finanč-

ných prostriedkov. To chcete zastaviť výstavbu p. Krivošík?  

Pán Krivošík povedal, že on už opakoval, že nič sme neurobili, aby sme získali peniaze od 

štátu, a na toto by štát možno dal peniaze.  

Pán Hlavna si myslí, že výstavba telocvične je potrebná, veď komu sa majú dať tie peniaze, 

keď nie deťom?    

Pani Turanská sa spýtala, či je úver ponížený o 67 000€, ktoré sme dostali ako dotáciu na 

búracie práce. 

Starosta odpovedal, že nie je ponížený o dotáciu, tzn., že okrem úveru vo výške 480 000€ 

sú k dispozícii ešte finančné prostriedky na búracie práce.  

Pán Kuhajda sa prihlásil do diskusie, že on nebol proti výstavbe telocvične, ale pýta sa, či 

nie sú iné zdroje okrem úver, pretože to je najhorší spôsob ako získať financie. Nikde na minister-
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stve ani z VÚC sa nežiadalo, všetko je to len vo forme niekto niečo povedal. Pozeral sa, že 800 obcí 

dostalo financie na rekonštrukciu. Úver obec zaťaží.   

Starosta reagoval, že ak bude niekedy v budúcnosti výzva na takúto výstavbu, môžeme sa 

zapojiť aj dodatočne ako to urobil Zavar na kruhový objazd.   

 

Po búrlivej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 

UZNESENIE č. 19/2014-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  

u d e ľ u j e   s ú h l a s  
- s prijatím úveru vo výške maximálne 480 000 € za účelom výstavby telocvične  
- s podpisom bianko zmenky ako zabezpečenie úveru 

 

p o v e r u j e   
starostu p. Ing. Jozefa Gabriela, aby ako zástupca obce Brestovany, uzatvoril s bankou príslušné 

zmluvy o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pri prijatie úveru.  

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 1 proti (Krivošík), 0 zdržal sa hlasovania 

 

Po prijatom uznesení sa prihlásil p. Ohrablo a chcel povedať pár poznámok a upozorniť,  

na čo si má obec dávať pozor. Chcel upozorniť na čl. 4,5 Zmluvy o dielo, kedy sa môže zmeniť cena 

diela, ale aj čl. 6,5,9,13,24,21. Obec bude zastupovať technický dozor a tu si treba dať pozor, aby sa 

neplatili práce na viac a treba, aby chodila stavebná komisia kontrolovať práce dozoru, ktoré sú zapí-

sané v denníku, aby sme potom na to nedoplatili. P. Ohrablo je členom stavebnej komisie a nevie, 

prečo si ich starosta skôr nezavolal. Keby si spolu sadli ako stavebná komisia, možno by posúdili 

projekt a toto mu tu chýba.  

Pán starosta reagoval, že p. Žáková bola oslovená a ona robila obstarávanie a celý projekt. 

 

- LED verejné osvetlenie obce  

 

Na predošlom zastupiteľstve bolo spomínané, že by sa mohla urobiť výmena verejného 

osvetlenia za LED osvetlenie. Na obec chodia ponuky ohľadne výmeny verejného osvetlenia 

a vypracovania projektu. Výmenou žiaroviek vznikne úspora a tým, sa bude splácať nové LED 

osvetlenie a zároveň je tu možnosť vrátenia financií. Pre podrobnejšie informácie vyzval p. Šarmíra 

aby predstavil spomínaný projekt na LED verejné osvetlenie obce.  

P. Šarmír na začiatok prezentácie predložil poslancom výpočtové tabuľky o úspore nákla-

dov verejného osvetlenia. Na základe podkladov, ktoré boli p. Šarmírovi zaslané z obecného úradu  - 

(náklady na energie a údržbu verejného osvetlenia za rok 2013) - predstavil filozofiu financovania 

LED verejného osvetlenia, ktoré ponúka teraz na finančnom trhu VÚB banka. Na základe projektov, 

ktoré sa už zrealizovali, je možná výmena žiaroviek, kde sa dosiahne úspora energie až 62 – 70 %. 

Úspora by sa teda pohybovala v sume 12 000 € ročne. Banka chce zároveň upozorniť na dodávateľa, 

ktorého si obec vyberá cez verejné obstarávanie a dáva do pozornosti kritéria, ktoré sú pri výbere 

dôležité: - záruka na vykonané práce – niektoré firmy poskytujú až 15 rokov záruku,   

               - úspora minimálne 60 %. 

    - dobrá firma 

Jedná sa o investíciu vo výške 130 000€, ktorú je možné realizovať dvomi spôsobmi:  

- z vlastných prostriedkov, teda z rozpočtu obce 

- požičanie si financií – z banky 

-  cez dodávateľa, čo znamená, že úver si zoberie dodávateľ, a tým úver ne-

vstupuje do celkovej zadlženosti obce 



 7 

P. Šarmír navrhuje realizovať výmenu verejného osvetlenia prostredníctvom banky, pretože do tohto 

projektu je zapojená aj Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá poskytuje zníženie o 20% z istiny 

úveru, čiže suma by sa znížila na 104 000€. Projekt je založení na splácaní úveru z úspory, ktorá 

vznikne výmenou žiaroviek. Nejedná sa teda o navýšenie platieb za rok, pretože náklady, ktoré má 

obec teraz na verejné osvetlenie, by sa použili na splácanie úveru.   

 

Pán poslanec Vaško sa spýtal, podľa čoho sú úspory vypočítané, a kde sa tento projekt už 

realizoval, aby sa to dalo skontrolovať.  

Pán Šarmír odpovedal, že úspora závisí od dodávateľa, (aby išlo o certifikovaného dodáva-

teľa a výrobcu žiaroviek) a od toho ako sa zmení cena energií. Takýto projekt sa realizoval 

v Dunajskej Strede.   

Pán starosta predložil poslancom tri ponuky, ktoré už obdržal. Na valnom zhromaždení 

TAVOSu sa rozprával aj s inými starostami obcí – Ružindol, Trstín, Zvončín, Vrbové,- ktorí chcú 

ísť do tohto projektu. Pán starosta navrhol vypracovať projekt, urobiť výberové konanie na dodáva-

teľa, momentálne by nás to nestálo nič, potom by sme vypínali každú druhú lampu, aby sme šetrili. 

Údržba by bola menej nákladná. Keď nepôjdeme do toho, stále budeme maž vysoké náklady na 

údržbu.  

Pani Turanská povedala, že síce sa o výmene verejného osvetlenia hovorilo na minulom 

zastupiteľstve, ale bolo to myslená tak, že sa pripraví projekt a počká sa na výzvu. A ďalej neverí 

tomu, že sa nebude musieť robiť 15-rokov údržba verejného osvetlenia. Nemusíme sa hneď bezhla-

vo vrhať do ďalšej investície.  

Pán Hlavna si taktiež myslí, že to nie je zlá myšlienka, ale určite v tejto chvíle nie je po-

trebné projekt realizovať. Môžeme mať projekt pripravený, a keď bude výzva, môžeme sa zapojiť.  

Pán Ohrablo si myslí, že by sa mohli navštíviť obce, kde sa projekt realizoval, či je aj sku-

točnosť taká, ako sa prezentuje.  

Pre pána Krivošíka sú tieto informácie zavádzajúce, pretože sa neuvádza počet svietidiel, 

počet stĺpov a atď.  

Pán Šarmír povedal, že predložená tabuľka predstavuje iba modelovú situáciu, aby si pos-

lanci vedeli predstaviť, ako sa dá tento projekt financovať a realizovať.  Mohli by ste mať aj počet 

stĺpov, ale to nie je filozofia financovania.  

Pán starosta navrhuje vypracovať projekt. 

Pani Turanská sa pridáva k vypracovaniu projektu a zároveň navštíviť obce, kde sa projekt 

už realizoval.  

     

UZNESENIE č. 20/2014-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  

s ú h l a s í  
s vypracovaním projektovej dokumentácie na LED verejné osvetlenie za účelom modernizácie  

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania (Vaško) 

 

Starosta obce pokračoval spoluprácou so ZSE pri vybudovaní siete vysokého a nízkeho na-

pätia pre posilnenie ulíc Družstevná, Záhradná, Rošlímska,  kvôli výstavbe rodinných domov, čo si 

vyžaduje posilnenie rozvodov a teda osadenie trafostanice. Náklady obce by teda boli - poskytnutie 

obecného pozemok na ulici Družstevná a vypracovanie dokumentácie - ZSE by vybudovala trafosta-

nicu.  

Pán Hlavna sa spýtal aké to bude veľké.  

Pán starosta odpovedal, že asi 3x3 metre. 

Pán Kuhajda navrhuje, aby sa myslelo aj na Železničnú ulicu, ak sa tam bude stavať, aby sa 

aj s tým počítalo. 
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UZNESENIE č. 21/2014-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  

s ú h l a s í  
vypracovať projektovú dokumentáciu a poskytnúť obecný pozemok na ulici Družstevná pre vybudo-

vanie trafostanice  

 

Hlasovanie : 7 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania  

 

Počas prestávky sa p. Krivošík ospravedlnil a po prestávke sa pokračovala bodom:  

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brestovany na 2. polrok 2014 

 

Starosta obce vyzval HK, aby predniesla plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 

Hlavná kontrolórka chce prostredníctvom jednotlivých kontrolných činností zistiť stav a 

odstrániť prípadne zistených nedostatkov so zámerom prispieť k efektívnemu a účinnému hospodá-

reniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce v súlade s platnými všeobecne zá-

väznými právnymi predpismi. (Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 je prílohou zápisnice) 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

v predchádzajúcom období.  

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri napĺňaní rozpočto-

vých príjmov obce Brestovany v položke miestna daň za ubytovanie.  

3. Kontrola vynaložených finančných prostriedkov na práce vykonávané na základe dohôd 

uzatvorených mimo pracovného pomeru.  

4. Kontrola pokladne, pokladničných operácií a narábanie s pokladničnou hotovosťou v ZŠ 

s MŠ Brestovany.  

5. Kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti, kontrola dodržiavania § 182, zák. č. 311/2001 

Z.z. Zákonník práce v ZŠ s MŠ Brestovany a obecnom úrade.  

 

Pani Turanská navrhla doplniť obdobie, v ktorom sa bude sledovať daň za ubytovanie. Na-

vrhuje obdobie od roku 2004 do súčasnosti a bude to platiť pre všetky subjekty, ktoré ubytovávajú.  

Po prečítaní plánu a navrhnutej zmene dal starosta hlasovať: 

 

UZNESENIE č. 22/2014-OZ 

Obecné zastupiteľstvo  

s ú h l a s í  
s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brestovany na 2. polrok 2014, so zapracova-

ním obdobia 2004 až po súčasnosť pre daň za ubytovanie.  

 

Hlasovanie : 5 poslancov za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania (p. Vaško) 

 

4. Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013, Správa nezávislého audítora k účtovnej zá-

vierke za rok 2013, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2013 
 

Záverečný účet obce Brestovany za rok 2013, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu za rok 2013 bol zverejnený na internetovej stránke obce 15 dní pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva. Spomínané materiály boli spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo za-

slané všetkým poslancom, aby si mohli problematiku naštudovať. K tomuto bodu zasadala dňa 

2.6.2014 finančná a sociálna komisia Obce Brestovany, kde sa potrebne prerokoval záverečný účet.  
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Starosta obce vyzval HK, aby prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013 

(príloha zápisnice). Potom starosta prečítal správu nezávislého audítora podľa ktorej, „účtovná zá-

vierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

Obce Brestovany, k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému 

dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“ a následne vyzval poslancov k hlasovaniu: 

 

UZNESENIE č. 23/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e   
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

b e r i e   n a  v e d o m i e   
správu audítora za rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2013  

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5.  Rôzne  

 

- List od Inšpektorátu práce Trnava 

 

Starosta obce začal tento bod listom od Inšpektorátu práce Trnava a ich žiadosťou o pred-

loženie dokladov na výkon inšpekcie práce. Zamestnávateľ – Obec Brestovany- bol vyzvaný predlo-

žiť doklady (pracovné zmluvy, ukončenie pracovného pomeru, kolektívnu zmluvu, mzdové listy, 

výplatné pásky,...) súvisiace z výkonom kontroly za obdobie január 2013 až marec 2013. Výsledkom  

kontroly bol nedostatok - neuvedenie dĺžky pracovného času a rozvrhnutie pracovného času. Opat-

renia, ktoré boli nastolené v hodnotiacej správe boli v stanovenej dobe odstránené, doručené na In-

špektorát práce Trnava a so štatutárom obce a predstaviteľom Inšpektorátu práce prerokované.  

 

- Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Brestovany 

 

Starosta obce prečítal mená záujemcov, ktorý predložili do 26.6.2014 do 12.00 hod žiadosti 

do výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Brestovany. V pondelok sa budú otvárať obálky 

a uchádzačom, ktorí splnili podmienky bude 7 dní pred voľbou riaditeľa oznámený termíny. 

 

- Komuniké účastníkov konferencie zástupcov obcí mestského regiónu Trnava 

 

Starosta obce prečítal list: „Na základe uznesenia vlády SR sa Mesto Trnava 14.mája 2014 

stalo sprostredkovateľským orgánom pri realizácii Integrovaného regionálneho operačného progra-

mu pre obdobie 2014 – 2020. Úlohou Trnavy je nadviazať partnerstvo s obcami, s ktorými má so-

ciálne, ekonomické a územné vzťahy a založiť spolu s nimi Funkčné mestské územie Trnava. Prvé 

stretnutie zástupcov obcí novovzniknutého mestského regiónu sa uskutočnilo na pozvanie primátora 

Trnavy Ing. Vladimíra Butka 4.júna 2014 na trnavskej radnici. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 

obcí Biely Kostol, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Brestovany, Špačince, Bučany, 

Zavar, Dolné Lovčice, Zeleneč, Hrnčiarovce nad Parnou, Zvončín, Jaslovské Bohunice, Suchá nad 

Parnou, Ružindol.   

Základnou myšlienkou vytvorenia Funkčného mestského územia Trnava je rast, spoluprá-

ca, spoločné verejné politiky a spoločné zabezpečovanie služieb pre obyvateľov tak, aby bol dodrža-

ný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb oblasti. Na úvod konferencie boli predstavené 

zámery a ciele nového programového obdobia na roky 2014-2020, prioritné osi Integrovaného ope-

račného programu a možnosti čerpania finančných prostriedkov na udržateľný rozvoj mestského 
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regiónu. Zástupcovia obcí sa dohodli na spolupráci v pravidelných termínoch a zhodli sa na spoloč-

nej príprave projektov na rozvoj mestského regiónu. 

Riadiacim orgánom realizácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

pre obdobie 2014-2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prostredníctvom 

IROP bude možné v programovom období 2014-2020 čerpať finančné prostriedky z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. Podpora bude sústredená na modernizáciu regionálnych ciest II. a III. 

triedy, rozvoja verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy, sociálne služby a náhradnú starostli-

vosť priamo v obciach, rozvoj infraštruktúry vzdelávania a zdravotníctva, kultúrny a kreatívny prie-

mysel, energetickú efektívnosť v sektore bývania, vodovody, kanalizácie, čističky odpadových vôd, 

rozvoj zelenej infraštruktúry, revitalizácie zanedbaných objektov a areálov aj na miestny rozvoj ve-

dený komunitou“  

Po prečítaní listu sa P. Turanská spýtala, či a aký príspevok bude platiť obec.  

Starosta obce odpovedal, že zatiaľ je to bez členského príspevku, ale ide o vybudovanie 

cyklotrás, potom možno bude rozhodujúce akým percentom sa budeme podielať.  

Starosta dal hlasovať o tomto bode programu a prijalo sa nasledovné uznesenie: 

 

 UZNESENIE č. 24/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

b e r i e   n a   v e d o m i e   
informáciu o možnosti využitia prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

v novom programovom období 2014-2020 na prípravu a realizáciu Regionálnych integrovaných 

územných stratégii (RIÚS) v rámci funkčných mestských území.  

 

s c h v a ľ u j e  
účasť obce Brestovany vo Funkčnom mestskom území Trnava, ktoré tvorí mesto Trnava a 13 obcí 

(Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Bučany, Zvončín, 

Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč) za účelom prí-

pravy a realizácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) na roky 2014-2020 

 

p o v e r u j e  
starostu spolupracovať na príprave a realizácii Integrovaného regionálneho operačného programu 

(IROP) ako nástroja Regionálnych integrovaných územných stratégii (RIÚS)   
 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Starosta obce prečítal nasledovný list: „Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Krupá na svo-

jom zasadnutí dňa 13.6.2014 schválilo uznesením č. 33/2014 vstup do Spoločného obecného úradu 

Trnava. Na základe tejto skutočnosti si Vás, ako účastníkov Zmluvy o zriadení SOÚ dovoľujem po-

žiadať, aby ste v obecnom zastupiteľstve schválili pristúpenie obce Horná Krupá“.  

Po prečítaní listu, starosta vyzval poslancov, aby svoje stanovisko vyjadrili hlasovaním 

a následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 

UZNESENIE č. 25/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e   
aby sa obec Horná Krupá stala členom Spoločného obecného úradu Trnava 

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 
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- Pracovná činnosť občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi  

 

Starosta informoval poslancov, že občania poberajúci dávku v hmotnej núdze musia počas 

mesiaca odpracovať 32 hodín prostredníctvom verejno-prospešných prác (VPP) poverených obec-

ným úradom. Stretnutie občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi s koordinátorom a starostom 

obce sa konalo v mesiaci jún. Občania boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina bude práce vy-

konávať v mesiacoch júl, september, november a druhá skupina bude práce vykonávať august, októ-

ber, december. Občania nemajú nárok na stravu ani na pracovné oblečenie z obecného úradu, tzn. že 

obec to finančne nezaťaží.     

 

- Sťažnosti občanov Obce Brestovany 

 

 Starosta obce prečítal sťažnosť občianky, ktorej počas silných dažďov stekala voda 

z ulice (začiatok Záhradnej ulice v smere od Staničnej) popod bránu na jej pozemok. Pri prejazde áut 

ulicou voda striekala až do okien a voda sa valila na ich pozemok. K danej situácii podľa občianky, 

prispela aj skutočnosť, že na uvedenú komunikáciu sú zvedené dažďové vody z nehnuteľností prilie-

hajúce k danej ceste, ako aj nevhodné vyspádovanie komunikácie a fakt že na danom úseku nie je 

riešený odvodňovací žľab. 

 

 Ďalšia sťažnosť sa týkala občanov z ulice Mlynská, ktorí žiadajú o zrekonštruovanie 

chodníka vedúceho k cintorínu vo Veľkých Brestovanoch. Chodník je v havarijnom stave a ťažko 

zjazdný. 

Pán Hlavna dodal, že keď stavebná komisia chodila po obci a spisovali zoznam stavu ne-

hnuteľných vecí, ktoré si vyžadujú opravy a rekonštrukcie tento chodník bol na prvom mieste, a bolo 

povedané, aby sa s jeho rekonštrukciou počítalo v rozpočte.  

 

 Ďalšia sťažnosť sa týkala občana z ulice J.Nižnanského, ktorý má problém s járkom pri 

ceste. Keď začne pršať járok sa naplní vodou, ktorá vôbec neodteká. Prípojky vody, ktoré majú pred 

domom sa naplnia a vodu musia vyberať ručne vedrom.  

Po stručnom informovaní o sťažnostiach, starosta poveril stavebnú komisiu, aby sa pozreli 

na riešenie týchto problémov.  

 

- Predĺženie nájomných zmlúv nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

 

Starosta obce upozornil, že končí platnosť nájomných zmlúv v nebytových priestoroch 

v budove starého obecného úradu, ktoré boli podpísané na dobu určitú. Zároveň poveril sociálnu 

a finančnú komisiu preskúmaním zmlúv a navrhnúť pokračovanie v otázke zmluvných vzťahov.    

 

- Žiadosť o vybudovanie parkovacieho miesta pred budovou mäsiarstva v Obci Brestovany 

 

Starosta obce požiadal p. Vaška, aby predniesol žiadosť. P. Vaško požiadal obecné zastupi-

teľstvo o prenájom parkovacieho miesta pred budovou mäsiarstva. P Vaško chce upraviť priestor na 

parkovanie pre zákazníkov s tým, že sa zachová chodník pre chodcov.  

P. Turanská navrhla, aby sa mu suma udelila podľa VZN o daniach teda 0,10€/m
2
/rok.   

Následne dal starosta hlasovať za návrh p. Turanskej. 
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UZNESENIE č. 26/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s ú h l a s í    
s prenájmom pozemku o výmere 50 m

2
 nachádzajúci sa pred mäsiarstvom v Obci Brestovany v su-

me 0,10€/m
2
/rok.   

 

Hlasovanie : 5 poslancov za, 0 proti, 1 zdržal sa hlasovania (Vaško) 

 

Starosta ďalej predložil žiadosť o jednorázový finančný príspevok od občianky v hmotnej 

núdzi. Nakoľko nemáme možnosť poskytnúť príspevok starosta obce o tejto žiadosti nedal hlasovať.  

 

Rôzne  

 

Nasledovala diskusia: Pani Turanská konštatovala parkovanie pri stanici. Či by sa nemohlo 

vytvoriť parkovisko pre občanov. Ďalej navrhla, že nakoľko je pred voľbami do samosprávnych kra-

jov, mali by sme schváliť počet poslancov do obecného zastupiteľstva v Obci Brestovany a stanoviť 

volebné okrsky v Obci Brestovany. 

 

UZNESENIE č. 27/2014-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s ú h l a s í    
- aby bolo do obecného zastupiteľstva v Obci Brestovany volených 9 poslancov 

- aby boli pri voľbách do samosprávnych orgánov vytvorené dva volebné okrsky 

 

Hlasovanie : 6 poslancov za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Pán poslanec Nižnanský sa spýtal, aký je problém s káblovou televíziou.  

Pán starosta odpovedal, že v čase horúčav alebo zimy je problém, pretože zariadenie má 19 

rokov, zosilovače sú slabé, káblové prípojky neboli budované pre jednu domácnosť s 5 televízormi. 

Starosta obce navrhuje, aby prevádzkovatelia káblovej televízie spísali, čo všetko treba opraviť na 

káblovej televízii a ako sa to bude hradiť.  

Pán Hlavna sa spýtal, koľko bude stáť stavebný dozor na výstavbu telocvične.  

Pán starosta povedal, že stavebný dozor bude robiť p. Hrušovský, ktorý momentálne nahá-

ňa inšpekciu a cena za stavebný dozor ešte nie je známa.  

Pani Turanská sa pýta, či sme neuvažovali nad P. Ohrablom ako stavebným dozorom.  

Pán starosta odpovedal, že pán Ohrablo nemôže robiť stavebný dozor, pretože bol členom 

vo výberovej komisii.  

 

Pani Grobarčíková sa pýtala, že čo sa týka káblovej televízie – platí si za káblovú televíziu 

a ani nevie aké sú zmluvy, pretože neobdržala kópiu, nikto neinformuje o staniciach, nevie či je to 

rentabilné pre túto dedinu a chce vedieť čo pokrývajú poplatky za káblovú televíziu.  

Pán starosta odpovedal, že poplatky, ktoré sa vyberajú nepokrývajú ani poplatky za stanice.  

 

Pán Kuhajda sa pýta na žiadosť ohľadne podchodu na železničnej stanici, či už bola daná 

odpoveď,...stále hovoríme o tej istej žiadosti. Pokiaľ nás budú železnice sanovať pôjdeme do nútenej 

správy.  

Starosta obce protirečil, že mi sme majetok do správy nezobrali.  

Pán Kuhajda sa pýta, prečo nás potom železnice vyzvali na odstránenie statickej vady. On 

má preberací protokol podpísaný p. Susedkom. Preto vyzýva poslancov, aby zaviazali starostu, aby 

konal v tejto veci.   
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Ďalej sa pán Kuhajda pýta ako sa identifikujú vlastníci a ďalej aký je problém so zverejňo-

vaním zápisníc, prečo sa dnes zverejnila posledná zápisnica. Môže dúfať, že už sa to zlepší?  

Starosta obce odpovedal, že zápisnica má byť do 10 dní napísaná. 

Ďalej sa pán Kuhajda pýta na multifunkčné ihrisko. Ešte sa nevyplatilo dodávateľskej firme 

10 000€, za tieto peniaze by sme to ihrisko mohli opraviť sami a nemusíme čakať na dodávateľa.  

Starosta obce odpovedal, že sa to bude robiť cez prázdniny a keď nie pôjde to súdnou ces-

tou.  

Ďalej pán Kuhajda sa pýta, keď sme akcionármi spoločnosti TAVOS, či by sme im nemoh-

li ponúknuť odkúpenie akcií a mali by sme na vyplatenie školy.  

Starosta obce odpovedal, že na základe rozhodnutia TAVOSu sa dividendy nevyplácajú, 

obce sa musia dohodnúť. My sme malý akcionári a neovplyvníme vyplácanie dividend. Dohodnúť sa 

musia Trnava a Hlohovec.   

 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľ-

stva.  

  

 

V Brestovanoch 2.7.2014 

 

 

       Ing. Jozef Gabriel  

              starosta obce 

     

 

 

Overovatelia: Ing. Mikuláš Nižnanský 

       Peter Vaško 

 

  

 

Zapísala:  Ing. Marcela Mišáková 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


