
 

                                 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 29.12.2014

Prítomní:                     podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov
Prizvaní:                      Ing. Čirkeová Ľudmila, obecná kontrolórka
                                     p. Martinkovič – servis kotlov
                                     Mgr. Murgač – riaditeľ školy
Hostia:                         prítomní podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:              Jozef Ohrablo
                                     Pavol Stríž                                     
Zapisovateľka:           Adriana Vašková

     

Program:
1.  Doplnenie členov komisií pri OZ v Brestovanoch a zriadenie komisie na   
ochranu verejného záujmu
2.  Navýšenie originálnych kompetencií na rok 2014 pre ZŠ s MŠ 
Brestovany 
3.  Rôzne    

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných, predstavil hostí a všetkých 
oboznámil s programom zasadnutia. Ospravedlnil Mgr. Murgača  a jeho zástupkyňu za 
neprítomnosť. Za overovateľov zápisnice určil p. Jozefa Ohrablu a Pavla Stríža, za 
zapisovateľku p. Vaškovú, pracovníčku OÚ. 
Prítomní poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k 
hlasovaniu.

UZNESENIE  č. 45/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva
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Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  l. Doplnenie členov komisií pri OZ v Brestovanoch a zriadenie komisie na          
     ochranu verejného záujmu.
 Komisia pre šport a klutúru: predseda Jozef Ohrablo
 členovia: 
 Mária Turanská
 Marek Šiška
 Mária Križanová 
 Miroslav Bohunický 

UZNESENIE  č. 46/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov komisie pre šport a kultúru

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

Komisia stavebná: predseda Ing. Andrej Trnka PhD.
členovia:
Peter Vaško
Pavel Šulko
Patrik Hlavna
 Peter Žitník
Ing. Miroslav Hasil 

UZNESENIE  č. 47/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov stavebnej komisie 

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Sociálna a finančná komisia: predseda Mária Turanská
členovia:    
Bc. Emília Hudecová
Pavel Šulko
Helena Ševčíková
Jana Albertová

UZNESENIE  č. 48/2014 OZ
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov sociálnej a finančnej komisie 

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Komisia verejného poriadku: predseda Marek Šiška
členovia:
Peter Vaško
Jozef Benedik
Miroslav Bohunický
Ivan Miklovič  

UZNESENIE  č. 49/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov komisie verejného poriadku

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Komisia školská: predseda Pavol Stríž vzdal sa nároku na odmenu člena komisie 
členovia:
Bc.Emília Hudecová
Ing. Andrej Trnka PhD.
Jozef Ohrablo
Mgr. Silvia Gulášová – vzdala sa nároku na odmenu člena komisie
Andrea Mackovičová

UZNESENIE  č. 50/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov školskej komisie 

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

Komisia na ochranu verejného záujmu bola zriadená na návrh starostu obce. Členom 
tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Verejný funkcionár je 
povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy 
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do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok ak tomuto 
oznámeniu proložiť potvrdenie o podaní daňového priznania.
 
Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Emília Hudecová
členovia:
Mária Turanská
Pavel Šulko

UZNESENIE  č. 51/2014 OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
členov komisiu na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

    2. Navýšenie originálnych kompetencií na rok 2014 pre ZŠ a MŠ Brestovany
Riaditeľ školy, Mgr. Murgač dal požiadavku na navýšenie originálnych kompetencií na
rok 2014.  Na základe tejto žiadosti boli v škole pán  starosta, pani Čirkeová, pani

   Turanská a ekonómka obce, Ing. Mišáková.  Starosta obce Ing. Kuhajda naplánoval na 
mesiac február 2015 komplexnú kontrolu, pretože sa našli pochybenia. Preverovali 
oprávnenosť židosti školy a dospeli k nasledovnému rozhodnutiu, rozpočtovému 
opatreniu:
Škola mala na rok 2014 schválenú sumu na kapitálové výdavky vo výške 10 000,- €.

  Z tejto sumy vyčerpala 4 567,83 €. V dôsledku toho sa upraví rozpočet na kapitálových  
výdavkoch na sumu 4 567,83. V bežných výdavkoch sa suma na originálne  
kompetencie navýši o sumu 8 286,89 € .  

    Rozpočtové opatrenia:

Zákon 583/2004     Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a   
doplnení niektorých zákonov

Rozpočtové opatrenie Obce Brestovany 
Rozpočtové opatrenie obce – schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Brestovanoch 
č. 52/2014 zo dňa 29.12.2014

s ch v a ľ u j e  
úpravu rozpočtu nasledovne:
Príjmy rozpočet úprava rozpočet po úprave

111 003 
 dane 424 519,00 1 118,72 425 637,72

spolu bežný príjmy 1 389 416,00 1 118,72 1 390 534,72

spolu kapitálové príjmy 10 000,00 0,00 10 000,00

spolu finančné operácie 578 359,00 0,00 578 359,00

spolu 1 977 775,00 1 118,72 1 978 893,72
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Výdavky rozpočet úprava rozpočet po úprave
Program 5 Vzdelávanie    

5.1. Materská škola, 
školský klub detí, 
školská jedáleň

160 283,00 8 286,89 168 569,89

spolu bežný výdavky 1 107 366,00 8 286,89 1 115 652,89

5.1. Materská škola, 
školský klub detí, 
školská jedáleň

10 000,00 -5 432,17 4 567,83

spolu kapitálové výdavky 654 957,00 -5 432,17 649 524,83

spolu finančné operácie 213 716,00 0,00 213716

spolu 1 976 039,00 2 854,72 1 978 893,72

  Hlasovanie: 9 poslancov za (p. Ohrablo, p. Stríž, p. Vaško, p. Hudecová, p. Šiška, p. 
Benedik, p. Turanská, p. Trnka, p. Šulko), 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania   

   
             K tomuto bodu sa do diskusie prihlásila p. Pyšná s otázkou, či sa budú      

zamestnancom školy hradiť aj osobné príplatky k mzde, alebo len mzda základná.
             Starosta obce odpovedal, že školským zamestnancom bude uhradená celá mzda aj s 

príplatkami. V škole nastala havarijná situácia, pokazila sa kanalizácia – oprava bola 
okolo 2000,- €. S takouto situáciou sa nedá vopred počítať, je to jediné opodstatnenie 
vzniknutej situácie v škole, pripomenul starosta obce. Bolo navrhnuté, aby sa riaditeľovi 
školy uložilo písomné napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny a bol 
vypracovaný organizačný poriadok.

3. Rôzne
           V tomto bode Ing. Kuhajda oboznámil prítomných, že so zimnou údržbou ciest a         

chodníkov nám pomáha PD Zavar a zapožičaný traktor od TJ Družstevník Brestovany.  
Problémom pri odpratávaní snehu a posýpaní, boli odstavené autá na krajnici. Starosta 
obce oznámil prítomným, že sa pokúsi problém s nevhodne zaparkovanými autami 
vyriešiť s majiteľmi osobne. Rizikové úseky budú aj naďalej udržovať pracovníci OÚ.

           Pani Hudecová pripomenula stále sa opakujúci problém s parkovaním na chodníkoch, 
treba to riešiť.

           Pán Trnka spomenul prítomným, že v máji 2015 bude 90. výročie tragédie na 
železničnej stanici v Brestovanoch a prosí obyvateľov pamätníkov o materiály k tejto 
tragédii. Je v kontakte s českými historikmi a chcel by zrealizovať výstavu.

           Pani Turanská vyjadrila svoju nespokojnosť s internetovou stránkou obce, ktorá je 
neúplná, neaktuálna a neprehľadná. Pán Trnka informoval, že by vedel v tejto veci 
pomôcť a stránka by bola robená formou redakčného systému.

           Pani Turanská pripomenula, že treba udržovať aj chodník pri hlavnej ceste, nakoľko je 
tam urobené osvetlenie a v čase vegetácie je nefunkčné a tiež treba doriešiť 
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parkovanie pri škole. Ničí sa zeleň, pretože autá nemajú v čase výstavby pri škole kde 
parkovať. Starosta prisľúbil v tomto smere nápravu a na ďalšom zastupiteľstve 
oboznámi občanov aj poslancov ako sa dohodol s pamiatkármi. Ďalej vyzval poslancov, 
ktorí majú záujem o školenie Základy miestnej samosprávy, že sa môžu školenia 
zúčastniť.

           
           Do diskusie bol pozvaný pán Martinkovič, ktorý oznámil prítomným s novou smernicou 

EÚ, platnou od septembra 2016. Táto smernica sa vzťahuje na výrobky vykurovacej 
techniky a sú zavádzané do účinnosti v rámci EÚ od septembra 2016.  Od septembra 
2016 budú požadované len kondenzačné kotle. Pán Martinkovič navrhol, aby boli staré 
kotle na ulici Hájskej  a Brestovej zakúpené systémom leasingu. Starosta reagoval tým, 
že si musí prejsť revízne správy, oboznámiť nájomcov bytov a osloviť aj iné firmy, ktoré 
ponúkajú spomínané kotle a poďakoval p. Martinkovičovi.

            
           Do diskusie sa prihlásil pán Malovec s otázkou, či má obec nejakú víziu čo sa týka  

stavebných pozemkov. Starosta odpovedal, že bola vypracovaná štúdia na Žezničnej 
ulici, nebol dokončený prevod pozemkov, čo prisľúbil splniť a ďalšie veci, čo sa týka 
stavebných pozemkov sa budú riešiť etapovito v ďalších rokoch.  Pán Malovec taktiež 
spomenul problém s parkovaním v obci.               

        V diskusii vystúpila pani Nižnanskám ktorá povedala, že občania nerešpektujú zákaz     
pálenia v záhradách. Ďalším problémom v obci sú psíčkari, ktorí si neupratujú po 
svojich psoch. Starosta uvažoval o tom, že by sa im zakúpil štartovací balíček.

        Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil,  starosta obce poďakoval prítomným za účasť  
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Brestovanoch  31.12.2014

                                                                                  Ing. Ondrej Kuhajda
                                                                                       starosta obce

Overovatelia: Jozef Ohrablo.......................................

                       Pavol Stríž     .......................................         

Zapísala: Adriana Vašková

6



7


