
 

                                 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    
                                                                    25.09.2014

Prítomní:                    podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov
Neprítomní:                Jozef Pikna-ospravedlnený,
Prizvaní:                     Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
                                     Ing. Marcela Mišáková, ekonómka
Hostia:                         prítomní podľa prezenčnej listiny: 5 hostia
Overovatelia:              Július Šmondrk
                                     Patrik Hlavna                                     
Zapisovateľka:           Adriana Vašková

     

Program:
1 .  Kontrola úloh
2 .  Plnenie rozpočtu obce Brestovany za I. polrok 
3 .  Záznam o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany
4 .  Investičná výstavba
5 .  Rôzne    

Starosta obce Ing. Jozef Gabriel privítal prítomných, predstavil hostí a všetkých oboznámil s 
programom zasadnutia. Za overovateľov zápisnice určil p. Júliusa Šmondrka a Patrika Hlavnu. 
Spýtal sa prítomných poslancov, či má niekto pripomienky k programu OZ. 
Prítomní poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k hlasovaniu.

UZNESENIE  č. 28/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Bachratý,  p. Vaško), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania
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l. Kontrola úloh
   V úvode zasadnutia OZ starosta obce Ing. Gabriel oznámil prítomným, že dňa 07.07.2014 

prebehlo výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Brestovanoch. Výberová komisia bola 
zložená z 12 členov, 10 členov bolo z  rady školy,1 člen bol v zastúpení krajského školského 
úradu a 1 člen štátnej školskej inšpekcie. Do výberového konania sa prihlásili piati kandidáti, 
ktorí všetci spĺňali požadované kritériá. Do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ komisia vybrala Mgr. 
Michala  Murgača.

   Ďalej uviedol, že je potrebné zrušiť uznesenie číslo 26/2014-OZ, ktoré bolo prijaté na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2014,  nakoľko pozemok spomínaný v uvedenom uznesení nie 
je majetkom obce. Patrí do vlastníctva VÚC.

   UZNESENIE  č. 29/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

r u š í 
uznesenie číslo 26/2014-OZ  zo dňa 26.6.2014

Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Bachratý,  p. Vaško), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

   UZNESENIE  č. 30/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
aby riaditeľ ZŠ s MŠ v Brestovanoch Mgr. Michal Murgač vypracoval a predniesol na 
najbližšom zastupiteľstve plán práce na aktuálny školský rok 2014/2015 a  ďalšie 3 roky

Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Bachratý,  p. Vaško), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Ďalšou z úloh bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na LED verejné osvetlenie za 
účelom modernizácie, Uznesenie č. 20/2014-OZ. Starosta obce Ing. Jozef Gabriel prítomným 
poslancom predložil projektovú dokumentáciu na prezretie a dohodli sa, že pôjdu navštíviť 
obce, kde sa projekt už realizoval.  

2.  Plnenie rozpočtu

Sociálna a finančná komisia zasadala 17.9.2014 a prerokovala nasledovné žiadosti, oznámenia a 
plnenie rozpočtu:

      -  Oznámenie o úväzkoch vychovávateliek na školský rok 2014/2015 a navýšenie rozpočtu 
ŠKD:
V  oznámení škola informuje, že ku dňu 4.9.2014 eviduje 16 prihlášok do rannej družiny v čase 
od 6,30 hod. do 7,45 hod, preto škola doplnila úväzky 2 vychovávateľkám. Rodičia prejavili 
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záujem o predĺženie prevádzky školskej družiny do 17,00 hodiny preto boli nútení predĺžiť 
úväzok aj tretej vychovávateľke. Z tohto dôvodu žiadajú o navýšenie rozpočtu.  
Pani Turanská sa vyjadrila, že stále sa opakuje to iste, tzn., že najskôr škola silu prijme a potom 
hľadá peniaze.
K tomuto bodu sa do diskusie prihlásil pán Kuhajda. Povedal, že hovoril s pánom riaditeľom 
Mgr. Murgačom a ten mu oznámil, že ranná družina sa ruší na príkaz starostu obce. Starosta 
obce reagoval, že žiaden príkaz na zrušenie rannej družiny nedal. Pán Kuhajda navrhol, aby sa 
pán starosta stretol s pánom riaditeľom a daný problém vyriešili spoločne.Pán Hlavna a pani 
Čirkeová k danej problematike navrhli, aby sa hľadali možnosti priamo v škole z prenesenýcn 
kompetencií. Pani Turanská pripomenula, že sa neskúmal finančný dopad a pán riaditeľ Murgač 
nepredložil konkrétné vyčíslenie nákladov na navýšenie úväzkov vychovávateľkám a preto 
nesúhlasí s navýšením rozpočtu. 

     -  Doplnenie počtu pracovníkov v zmysle §8 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 330/2009 Z.z. Podľa prílohy č. 2

Pani Turanská informovala, že finančná a sociálna komisia nesúhlasí s prijatím pracovnej sily do 
školskej jedálne, pretože počet detí neprevyšuje počet, ktorý je stanovený vo vyhláške č. 
330/2009 Z.z.  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky, príloha č. 2. 

   UZNESENIE  č. 31/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

n e s ch v a ľ u j e
doplnenie počtu pracovníkov v školskej jedálni ZŠ s MŠ v Brestovanoch

a

b e r i e   n a   v e d o m i e:
oznámenie o úväzkoch vychovávateliek na školský rok  2014/2015 s tým, že ZŠ s MŠ v 
Brestovanoch si navýšenie úväzkov zabezpečí z vlastných prostriedkov

Hlasovanie: 6 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, p. Hlavna, p. Turanská, 
p. Šmondrk, p. Vaško), 0 proti, 2 sa zdržali hlasovania ( p. Bachratý, Ing. Nižnanský)

 -  Predĺženie nájomných zmlúv obecných nebytových priestorov

Finančná komisia na svojom zasadnutí navrhla, aby prenájom za obecné nebytové priestory mal 
jednotnú cenu a to: 
za podnikateľské priestory................1,50 €/ m2

za ostatné priestory............................0,50 €/ m2

 Predložené nájomné zmluvy boli predĺžené na ďalšie 3 roky.
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  UZNESENIE  č. 32/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 
prijatie jednotnej ceny za prenájom obecných nebytových priestorov nasledovne: 

   
   prenájom za podnikateľské priestory.............. 1,50 €/m2

   prenájom za ostatné priestory.......................... 0,50 €/m2

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Bachratý, ), 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania(p. Vaško)
 

Starosta obce prečítal žiadosť TJ Družstevník Brestovany, v ktorej žiadaju o pridelenie 
mimoriadnej dotácie vo výške 2500,- €(Uznesenie č. 53/2013 OZ). Svoju žiadosť odôvodnili 
tým, že TJ Družstevník Brestovany mal v rámci dotácie na rok 2014 vyčlenenú finančnú čiastku 
7000,- €(viazanosť) na vybudovanie čističky odpadových vôd a sociálnych zariadení v 
priestoroch štadióna.  Po vyčerpaní finančného príspevku chýba  budove sociálnych zariadení 
dobudovať zastrešenie, na ktoré žiadajú mimoriadnu dotáciu.
Pani Turanská mala pripomienku, že takéto žiadosti treba dávať v časovom predstihu a nie na 
poslednú chvíľu a žiada TJ Družstevník, aby v tomto dodržovala disciplínu.

   UZNESENIE  č. 33/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e 
pridelenie mimoriadných finančných prostriedkov TJ Družstevník Brestovany vo výške 2500,- 
EUR. 

Hlasovanie: 7 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Bachratý,p. Šmondrk), 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania (p. Vaško)

Pani Mišáková oboznámila prítomných, že rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Rozpočet obce Brestovany na rok 2014 obecné zastupiteľstvo schválilo 
dňa 26. novembra 2013, uznesením číslo 53/2013. K 30.6.2014 dosiahla obec celkové príjmy na 
úrovni 54 % a celkové výdavky predstavujú plnenie  45 %. Najvyšší príjem tvoria podielové 
dane, ktoré predstavujú 59 %-né plnenie. Daňové príjmy predstavujú plnenie vo výške 57 % a 
nedaňové príjmy 49 %. Granty a transfery predstavujú plnenie 58 %. Bežné výdavky sa podarilo 
splniť na 46 % a kapitálové vydavky sa podarilo splniť na 23 %.
Plnenie a návrh úpravz rozpočtu boli zaslané poslancom obecného zastupiteľstva spolu s 
pozvánkou a vyvesené na stránke obce www.brestovany.sk
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   UZNESENIE  č. 34/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu obce Brestovany na rok 2014

a  b e r i e    n a    v e d o m i e
plnenie rozpočtu na 1.  polrok 2014

3. Záznam o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brestovany

Hlavná kontrolórka obce Brestovany Ing. Čirkeová prečítala správu o výsledku kontrol 
vykonaných do 25.9.2014 na základe plánu kontrolnej činnosti za 1. polrok 2014:  

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v 
predchádzajúcom období bola vykonaná v ZŠ s MS v Brestovanoch v dňoch 9.7 -12.7.2014.
Predmetom kontroly bolo plnenie opatrení prijatých na základe kontroly vyberania príspevkov 
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ.  Výsledkom 
kontroly boli prijaté 4 opatrenia, ktoré boli splnené.

2. Kontrola prevádzkovania multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ v Brestovanoch a kontrola 
úhrad za jeho prenájom. Prevádzka multifunkčnéhsa nachádza na stranke školy. Ihrisko je 
využívané počas školskej prevádzky pre žiakov ZŠ a po skončení môže ihrisko využívať 
verejnosť. Evidencia užívateľov sa vedie v denníku, kde sa zaznamenáva dátum, čas, meno a 
suma úhrady. O výške úhrady sú vystavované pokladničné príjmové doklady, ktoré sú 
odvádzané na príjmový účet školy. Príjmy za prenájom sú použité na prevádzkové výdavky 
multifunkčného ihriska, čo však nie je postačujúce.

3. Kontrola evidencie a fyzická kontrola evidovaného dlhodobého majetku a nedokončených 
investícií prebehla na Obecnom úrade v Brestovanoch. Pri previerke boli prekontrolované všetky 
tri Domy smútku, Kultúrny dom-priestory kuchyne, kotolňa a Požiarna zbrojnica. Pri kontrole 
bola prítomná Ing. Mišáková a zodpovední zamestnanci. Neboli zistené žiadne chýbajúce 
predmety, v niektorých prípadoch bolo doporučené pripraviť návrh na vyradenie. Pri kontrole 
aktuálnosti evidencie nedokončených investícií bolo zistené, že  v inventarizačnom zápise sú 
evidované niektoré položky, ktoré sú neaktuálne a nie je predpoklad ich realizácie. Preto  je 
potrebné ich predložiť do obecného zastupiteľstva na vyradenie z evidencie a z účtovníctva.
Návrh na vyradenie z evidencie neaktuálnych nedokončených investícií je prílohou č. 1 tejto 
zápisnice.

   UZNESENIE  č. 35/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ú h l a s í
s vyradením nasledovných nedokončených investícií z evidencie účtovníctva:
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Dom dôchodcov v hodnote 2 538,18 €
Ihrisko v hodnote 1 538,62 €
Regenerácia sídiel v hodnote 9 472,22 €
pre neaktuálnosť ich realizácie

Hlasovanie: 8 poslancov za (Mgr. Engelhardt,  Ing. Krivošík, Ing. Nižnanský, p. Hlavna,  
p. Turanská, p. Šmondrk, p. Bachratý,  p. Vaško), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

4. Kontrola dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru za rok 2013 a 2014 bola 
vykonaná na Obecnom úrade v Brestovanoch. V roku 2013 bolo uzatvorených 13 dohôd a v 
roku 2014, do vykonania previerky, 19 dohôd. Jednalo sa o dohody o vykonaní práce v zmysle 
§ 226 ZP.  Kontrolované dohody obsahovali predpísané náležitosti.
Celá správa je pripojená ako príloha č 2 k zápisnici. 

4. Investičná výstavba
Starosta obce oboznámil prítomných, že multifinkčné ihrisko je opravené.
Výstavba telocvične bola zastavená pamiatkovým úradom a bolo potrebné vypracovať 
architektonicko-historický a archívny výskum parku kaštieľa v Brestovanoch a revitalizáciu 
školského parku v ZŠ s MŠ v Brestovanoch. Zmluva o dielo č. 4/2014 uzatvorená mezi 
objednávateľom (obec Brestovany) a zhotoviteľom (Ivan Gojdič, Ing.arch.)  je na internetovej 
stránke obce www.brestovany.sk. T.č. sa už pokračuje vo výstavbe telocvične, je položená 
základová doska a obvodové múry.

5. Rôzne
Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené  na 15.11.2014.  Dňa 21.9.2014 uplynula 
lehota na predloženie kandidátnych listín pre voľby starostu a voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva politickými stranami a nezávislými kandidátmi.  Bola utvorená miestna volebná 
komisia, ktorá mala prvé zasadnutie 24.9.2014, má 5 členov a za predsedu miestnej volebnej 
komisie bola zvolená pani Jana Mrázová.

V tomto bode sa ďalej riešili bežné opravy v bytoch na Brestovej ulici, ktorých sa dožadujú 
nájomníci. Tieto bežné opravy nie je možné realizovať z fondu opráv, čím vznikajú medzi 
nájomcom a nájomníkom neustále problémy. Starosta obce navrhol, aby sa vypracovalo VZN, 
ktoré bude presne definovať drobné údržby, opravy a veci bežnej spotreby, ktoré si nájomníci 
musia realizovať z vlastných prostriedkov. 
Pán Kuhajda sa prihlásil do diskusie s pripomienkou, že pri tvorbe VZN treba dbať na 
skutočnosť, že ak horeuvedené nájomcovia nemajú v zmluvách, treba prihliadať na občiansky 
zákonník.

Pani Turanská s spýtala starostu, či v obci pracujú pracovníci VPP. Starosta odpovedal, že robia 
bežné čistiace a pomocné práce v obci podľa zmluvy, uzatvorenej medzi Obecným úradom a 
Úradom práce, sociálnych vecí na rodiny v Trnave. Ďalej pripomenula, že situácia s parkovaním  
pri škole je katastrofálna a podchod na železničnej stanici je zaliaty vodou, treba s tým niečo 
robiť.
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Starosta obce Ing. Jozef Gabriel oznámil, že zapožičanie veľkej sály kultúrneho domu v 
prevolebnnom období bude bezodplatné, čím odpovedal aj na otázku pána Kuhajdu.  

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Brestovanoch  10.10.2014

                                                                                  Ing. Jozef Gabriel
                                                                                       starosta obce

Overovatelia: Patrik Hlavna     ................................

                      Július Šmondrk   ................................

Zapísala: Adriana Vašková
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