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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, 

konaného dňa 6.2.2015 

 

 
Prítomní:           podľa prezenčnej listiny  

Overovatelia:    Marek Šiška 

      Pavel Šulko 

Zapisovateľka:  Ing. Marcela Mišáková 

 

Program:   1. Kontrola úloh 

                   2. Doplnenie členov CO 

                   3. Doplnenie členov školskej rady 

                   4. Stanovenie sobášiacich dní a miestností 

                   5. Investičná činnosť  

        6. Rôzne   

        7. Diskusia 

                   8. Záver           
 

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných a za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Mareka Šišku a Pavla Šulko, za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu p. Mišá-

kovú. V úvode oboznámil všetkých, že pani Ing. Ľudmila Čirkeová, hlavná kontrolórka obce, skon-

čila svoju činnosť od 6.2.2015.   

Starosta obce  následne prečítal program zasadnutia, nakoľko nemal nikto námietky k pre-

čítanému programu dal hlasovať:   

 

UZNESENIE č. 1/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
program obecného zastupiteľstva podľa pozvánky  

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

2. Doplnenie členov CO 

 

Členovia civilnej ochrany obce  

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda  

Zástupca vedúceho štábu: Jozef Ohrablo 

Členovia štábu: Marek Šiška, Peter Vaško, Peter Ondriš 

 

UZNESENIE č. 2/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Civilnej ochrany obce nasledovne: 

 

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda  

Zástupca vedúceho štábu: Jozef Ohrablo 

Členovia štábu: Marek Šiška, Peter Vaško, Peter Ondriš 
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Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Štáb pre potreby obce  

Vedúci štábu: Marek Šiška 

Zástupca vedúceho štábu: Peter Vaško 

Členovia štábu: Miloš Novotný 

     Peter Ondriš 

     Pavel Šulko 

     Andrej Trnka 

 

UZNESENIE č. 3/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Štábu pre potreby obce nasledovne:  

 

Vedúci štábu: Marek Šiška 

Zástupca vedúceho štábu: Peter Vaško 

Členovia štábu: Miloš Novotný 

     Peter Ondriš 

     Pavel Šulko 

     Andrej Trnka 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Krízový štáb obce 

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda 

Zástupca vedúceho štábu: Jozef Ohrablo 

Členovia štábu: Marek Šiška 

     Pavol Stríž 

     Andrej Trnka 

 

UZNESENIE č. 4/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Krízového štábu obce nasledovne: 

 

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda 

Zástupca vedúceho štábu: Jozef Ohrablo 

Členovia štábu: Marek Šiška 

     Pavol Stríž 

     Andrej Trnka 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 
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Evakuačná komisia 

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda 

Podpredseda komisie: Jozef Ohrablo  

Člen pre poriadkové zabezpečenie: Marek Šiška 

Člen pre dopravné zabezpečenie: Andrej Trnka 

Člen pre zdravotné a sociálne zabezpečenie: Mária Turanská 

Člen pre MŠ a školskú mládež: Emília Hudecová 

 

UZNESENIE č. 5/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Evakuačnej komisie nasledovne:  

 

Vedúci štábu: Ing. Ondrej Kuhajda 

Podpredseda komisie: Jozef Ohrablo  

Člen pre poriadkové zabezpečenie: Marek Šiška 

Člen pre dopravné zabezpečenie: Andrej Trnka 

Člen pre zdravotné a sociálne zabezpečenie: Mária Turanská 

Člen pre MŠ a školskú mládež: Emília Hudecová 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

Jednotka na obsluhu skladu materiálu CO 

Vedúci jednotky: Peter Ondriš  

Členovia štábu: Vladimír Taraba 

                          Stanislav Huljak 

                          Cecília Puterová 

 

UZNESENIE č. 6/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Jednotky na obsluhu skladu materiálu CO nasledovne: 

 

Vedúci jednotky: Peter Ondriš  

Členovia štábu: Vladimír Taraba 

                          Stanislav Huljak 

                          Cecília Puterová 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Vyslobodzovacia jednotka 

Vedúci jednotky: Jozef Ohrablo 

Členovia jednotky: Peter Ondriš 

                               Stanislav Huljak 

                               Vladimír Taraba 

                               Miloš Novotný 

                               Dobrovoľný hasičský zbor 
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UZNESENIE č. 7/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Vyslobodzovacej jednotky nasledovne:    

 

Vedúci jednotky: Jozef Ohrablo 

Členovia jednotky: Peter Ondriš 

                               Stanislav Huljak 

                               Vladimír Taraba 

                               Miloš Novotný 

                               Dobrovoľný hasičský zbor 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

Jednotka zdravotníckej pomoci 

Vedúci jednotky: Mária Turanská  

Členovia jednotky: Emília Hudecová 

                               Marcela Mišáková 

                               Adriana Vašková 

 

UZNESENIE č. 8/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Jednotky zdravotníckej pomoci nasledovne: 

 

Vedúci jednotky: Mária Turanská  

Členovia jednotky: Emília Hudecová 

                               Marcela Mišáková 

                               Adriana Vašková 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Komisia výdajne odberných oprávnení 
Vedúci výdajne 07: Pavol Stríž  

Členovia: Emília Hudecová 

                Miloš Novotný 

 

Vedúci výdajne 08: Peter Vaško  

Členovia: Peter Ondriš 

                Pavel Šulko 

 

UZNESENIE č. 9/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov Komisie výdajne odberných oprávnení 07,08 nasledovne: 
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Vedúci výdajne 07: Pavol Stríž  

Členovia: Emília Hudecová 

                Miloš Novotný 

  

Vedúci výdajne 08: Peter Vaško  

Členovia: Peter Ondriš 

                Pavel Šulko 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

2. Doplnenie členov školskej rady 

 

Za zriaďovateľa sa dopĺňajú členovia do školskej rady nasledovne: Peter Vaško 

           Mária Turanská 

           Marek Šiška 

           Jozef Benedik 

 

UZNESENIE č. 10/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
členov školskej rady za zriaďovateľa – p. Vaško, p. Turanská, p. Šiška, a p. Benedik 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

3. Stanovenia sobášiacich dní a miestností 

 

Sobášiaci deň – sobota 

Miestnosť – celá budova obecného úradu 

 

Ak bude chcieť niekto sobáš mimo stanovených dní a miestnosti bude musieť zaplatiť 

správny poplatok.  

 

UZNESENIE č. 11/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
sobášiaci deň sobotu a sobášiacu miestnosť celú budovu obecného úradu  

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

4. Investičná činnosť 

 

Výstavba telocvične 

 

Starosta obce, Ing. Kuhajda chcel pripomenúť celý proces výstavby telocvične. Začiatkom 

roka 2005 vznikol projekt. Nakoľko je celý objekt kultúrnou národnou pamiatkou bolo potrebné 

projekt pripomienkovať Krajským pamiatkovým úradom Trnava (KPU TT). Pripomienky a stanovi-
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ská úradu sa však nerešpektovali, neplnili sa dohody a úrad stanovil 10 bodov, ktoré musí obec spl-

niť, aby bolo možné skolaudovať telocvičňu:  

- architektonicko-historický výskum – tento bod bol splnený.  

- pred kolaudáciou telocvične, ktorej stavba vyvolala výrub stromov v parku, má byť predložená 

projektová dokumentácia obnovy a revitalizácie celého parku. Park sa však neudržoval 15 – 20 ro-

kov. Starosta oslovil architekta a ďalšie kroky sa rozhodnú na základe ponuky.  

- kolaudácia sadových úprav podľa projektovej dokumentácie v okolí minimálne 10 metrov od telo-

cvične – pomohli by historické fotografie parku – dominantou musí zostať kaštieľ a bude potrebné 

vysadiť nové dreviny 

- odborné ošetrenie ostatných drevín – jedno ošetrenie stromu sa pohybuje od 150€ do 250€  

Nakoľko sa dlho neplnili dohody s pamiatkovým úradom vzťahy s touto inštitúciou boli naštrbené. 

Preto, aby bolo možné telocvičňu skolaudovať bude potrebné dodržať podmienky stanovené Kraj-

ským pamiatkovým úradom v Trnave.  

 

Po výberovom konaní sa podpísala Zmluva o dielo s firmou INVEX a stavba sa mala zreali-

zovať do 60 dní. Starosta zistil, že neskôr boli podpísané ešte 2 dodatky.  

V prvom dodatku sa zmenil termín ukončenia diela – 80 dní od prevzatia staveniska, pre 

zhoršenie klimatických podmienok a dodatočné doplnenie rozhodnutí OUŽP a Krajského pamiatko-

vého úradu v Trnave, týkajúce sa povolenia na výrub stromov. Prvé záznamy v stavebnom denníku 

sú od mesiaca august 2014 tzn., že chýbajú záznamy od 1.7.2014.  

V dodatku č. 2 bol stanovený nový termín ukončenia stavby a to 30.1.2015 na základe prác, 

ktoré boli na viac vykonané spolu s upresnením požiadaviek KPU TT, ktoré však už boli spomenuté 

v dodatku č. 1.  

Do dnešného dňa firma nepodala vysvetlenie, prečo v prácach na viac bola vykonaná dvojitá 

izolácia proti vode a vlhkosti. Urobila sa zmena v niektorých častiach projektu – zmena dverí, tech-

nická miestnosť. Keďže ešte nebola funkčná stavebná komisia starosta rozhodol, aby sa namontovali 

do objektu ventilátory, o čom bola stavebná komisia neskôr informovaná. V tomto štádiu výstavby 

by sa mohla klásť do tried podlaha, ale nakoľko to vlhkosť nedovoľuje budú sa merania opakovať. 

Fasáda sa zatiaľ nedá realizovať a stavebná komisia namieta, že firma ešte stále nedodala podklady, 

o ktoré bola požiadaná. Ing. Kuhajda nevie, prečo bola zmluva predĺžená a za nedodržanie podmie-

nok je obec oprávnená vymáhať sankcie.  

 

Kanalizácia            

 

Starosta obce oboznámil prítomných, s problémom opravy čerpadiel. Obec má s firmou TA-

VOS zazmluvnených 25 čerpadiel, ktoré boli stavané cez ISPU, o ktoré sa mala firma TAVOS sta-

rať. Nakoľko ale nastala zmena vo vední firmy TAVOS, všetky zmluvy sú pozastavené a budú sa 

prehodnocovať. Konečné stanovisko firmy bude známe až v marci tohto roku. Teraz nastáva otázka, 

kto bude pokazené čerpadlá opravovať, pretože opravy už zhorených čerpadiel zaťažujú obecný roz-

počet, keďže túto opravu si občan neplatí.  

Starosta sa pýtal poslancov, ako riešiť situáciu keď sa pokazí plavák (ktorého opravu platí 

občan) a následne po oprave dôjde znova k poruche, či túto opravu má občan platiť znova. P. Trnka 

navrhuje, aby sa oprava neplatila, ale aby sa skúsil kúpiť iný typ plaváka a vymenil sa najmä u tých 

občanov, ktorí majú opakované opravy.  Poslanci súhlasili a starosta dodal, že bude potrebné vypra-

covať nové VZN a dovtedy bude náklady znášať obec.   

Čo sa týka prečerpávačiek spádovej kanalizácie, tieto si kontroluje a údržbu robí firma TA-

VOS. 
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Káblová televízia 

 

Starosta obce Ing. Kuhajda, tlmočil stanovisko firmy WESTCOM, že za posledné roky sa do 

káblovej televízie neinvestovali žiadne finančné prostriedky. Poplatky, ktoré sa vyberú za káblovú 

televíziu sa používajú na zaplatenie programov. Na stĺpoch sú staré vysielače, káblovka bola budo-

vaná na analógové vysielanie a keďže vysielanie je už digitálne počas zimných období dochádza 

k zníženej kvalite signálu. Taktiež bola káblová televízia budovaná na jeden televízor v dome. Preto 

starosta obce požiadal zástupcov firmy WESTCOM, aby prišli na ďalšie obecné zastupiteľstvo, 

a navrhli, ako by bolo možné riešiť tento problém a koľko finančných prostriedkov to bude stáť.  

 

Priority obecného zastupiteľstva  

 

Starosta v tomto bode oboznámil prítomných, že projekty, ktoré boli pred voľbami odprezen-

tované predchádzajúcim starostom p. Gabrielom ako už vyhotovené ako projekt na Staničnú ulicu, 

trafostanicu, sanáciu skládky na ulici Mlynskej vôbec nie sú dokončené; vypracovaný je iba projekt 

pre obnovu verejného osvetlenia.  

Následne starosta vyzval poslancov, aby sa stanovili priority, ktoré by chceli dosiahnuť 

v tomto volebnom období. Po diskusii boli prijaté nasledovné úlohy:  

 

Časť obce Horné Lovčice: poslanci navrhli vybudovať chodníky od železničného mosta po 

zastávku autobusu, urobiť odvodnenie pod mostom, doriešiť odvodnenie pri zvoničke a dokončenie 

chodníku od školy po autobusovú zastávku  . 

 

Časť obce Malé Brestovany: poslanci navrhli dopracovať projekt Staničnej ulice, kde budú 

zahrnuté aj projekty na domy, ktoré ešte nemajú kanalizáciu a z Vodárenskej ulice vybudovať scho-

dy na cintorín  

 

Časť obce Veľké Brestovany:  vykonať opravu cesty na cintorín aj s odvodnením dažďovej 

vody, projekt na smetisko sa začal vypracovávať, ďalej sa vypracuje projekt na zberný dvor, ktorý je 

v územnom pláne umiestnený na Mlynskej ulici pri starom smetisku 

 

P.Turanská podotkla, že vzhľadom na tieto úlohy bude potrebné urobiť zmenu rozpočtu.  

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 

   

 UZNESENIE č. 12/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
úlohy, pre jednotlivé časti Obce Brestovany nasledovne: 

 

Časť obce Horné Lovčice: poslanci navrhli vybudovať chodníky od železničného mosta po 

zastávku autobusu, urobiť odvodnenie pod mostom, doriešiť odvodnenie pri zvoničke a dokončenie 

chodníku od školy po autobusovú zastávku  . 

 

Časť obce Malé Brestovany: poslanci navrhli dopracovať projekt Staničnej ulice, kde budú 

zahrnuté aj projekty na domy, ktoré ešte nemajú kanalizáciu a z Vodárenskej ulice vybudovať scho-

dy na cintorín  
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Časť obce Veľké Brestovany:  vykonať opravu cesty na cintorín aj s odvodnením dažďovej 

vody, projekt na smetisko sa začal vypracovávať, ďalej sa vypracuje projekt na zberný dvor, ktorý je 

v územnom pláne umiestnený na Mlynskej ulici pri starom smetisku 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

5. Rôzne 

 

V ďalšej časti starosta obce informoval, čo zistil pri nástupe do funkcie. Predchádzajúci sta-

rosta neevidoval dovolenkové lístky, neriešil protipožiarne opatrenia, školenia BOZP, skladové hos-

podárstvo, neboli odstránené nedostatky vyplývajúce z revíznej správy kuchyne....  V tomto roku už 

prišla kontrola od príslušníkov hasičského zboru, kde vykonali kontrolu na úseku protipožiarnej 

bezpečnosti a nariadili odstrániť nedostatky do 3 mesiacov. 

 

Starosta informoval poslancov, že on ako štatutár nakoľko nemá pracovno-právny vzťah ne-

má nárok na stravné lístky, iba v tom prípade ak mu to schváli obecné zastupiteľstvo.   

P. Turanská dodala, že čo sa týka stravných lístkov na starostu obce sa nevzťahuje zákonník 

práce. Preto navrhuje, aby sa mu tieto stravné lístky schválili, a aby mu obec prispievala na stravné 

lístky vo výške 55% so sumy stravného lístka, a aby sa mu neprispieval príspevok zo SF, nakoľko on 

ako starosta SF netvorí. 

P. Šiška sa prikláňa k návrhu a je za to, aby sa starostovi schválili stravné lístky 

P. Trnka dodal, že starosta nemá fixnú pracovnú dobu a veľakrát rokovali aj do večera 

a preto súhlasí s návrhom, aby mu boli stravné lístky schválené 

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

       

UZNESENIE č. 13/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
aby boli starostovi obce priznané stravné lístky s príspevkom obce 55% z ceny stravného lístka. 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

V tejto časti starosta obce informoval, že pri pracovných cestách používa svoje motorové vo-

zidlo, keďže obec služobné nevlastní. Starosta si značil všetky jazdy, ktoré doteraz absolvoval, či to 

bola už výmena čerpadiel, nákup súčiastok na opravu kanalizácie, pracovné stretnutia v Bratislave, 

Trnave... mali by sa stanoviť pravidlá na používanie súkromného osobného vozidla, služobného vo-

zidla a obecného autobusu.  

P. Turanská navrhuje vypracovať smernicu, ktorá sa bude odvolávať na zákon o cestných ná-

hradách, a v ktorej sa bude riešiť použitie osobného automobilu a taktiež aj autobusu. Zákon predsa 

nebráni tomu, aby starosta obce používal svoje vozidlo na pracovné cesty a cestovné príkazy by mu 

mal podpisovať zástupca starostu.  

P. Ohrablo si myslí, že ak sa podarí zabezpečiť ojazdené vozidlo pre obecný úrad, mohlo by 

slúžiť aj na rozvoz obedov pre nevládnych občanov.  
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UZNESENIE č. 14/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
aby starosta obce používal na pracovné cesty svoje osobné vozidlo 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Starosta obce navrhol termíny zastupiteľstiev nasledovne.  

10.4.2015 

5.6.2015 

28.8.2015 

2.10.2015 

27.11.2015 

 

UZNESENIE č. 15/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
termíny obecných zastupiteľstiev na rok 2015 nasledovne:  

 

10.4.2015 

5.6.2015 

28.8.2015 

2.10.2015 

27.11.2015 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Ďalej starosta obce informoval, že p. Hrušovská je dlhodobo PN a s p. Hrehušovou bola pod-

písaná dohoda o ukončení pracovného pomeru, a preto sa matrika dočasne presúva na matričný úrad 

v Dolných Lovčiciach, kde sa budú vybavovať matričné úkony ako napr.:  

- sobášny list, 

- úmrtný list,  

- rodný list  

- prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva,  

- určenie otcovstva 

- vystavenie duplicitného matričného dokladu 

 

Overovanie dokladov a listín zostáva naďalej na obecnom úrade v Brestovanoch. 

 

Starosta obce ďalej predniesol žiadosť p. Koleniča, ktorý požaduje o zníženie ceny za prená-

jom Hostinca MIRO. Keďže uznesenie č. 32/2014 nie je úplné nakoľko v uznesení chýbala časová 

jednotka, je potrebné prijať nové uznesenie.  

P. Turanská si myslí, že tým že prispieva dôchodcom a futbalistom je jeho dobrovoľné roz-

hodnutie a myslí si, že všetci by mali mať jednotnú sadzbu, a preto navrhuje jeho žiadosť zamietnuť. 

A ďalej sa spýtala, či ostatní nájomcovia súhlasia so schválenou sumou na mesiac.  

Starosta odpovedal, že ostatní nájomcovia súhlasia, ale treba opraviť výmeru m
2
 

u kaderníčka a kozmetičky, ktoré boli v zmluvách chybné. Následne dal starosta hlasovať, aby sa 
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nezmenil údaj za m
2
 , ale aby sa doplnil časový údaj, a to mesiac, do už prijatého uznesenia z roku 

2014. 

 

 UZNESENIE č. 16/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

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

prenájom za podnikateľské priestory .....1,50 €/ m
2
/mesiac 

prenájom za ostatné priestory ..............0,50 €/ m
2
/mesiac 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

 

Ďalej starosta obce informoval, že dostal požiadavku na poskytnutie daru vo výške 50 € pre 

deti MŠ Brestovany, ktoré budú mať maškarný ples.   

 

UZNESENIE č. 17/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
poskytnutie finančného daru vo výške 50 € pre deti z MŠ Brestovany na maškarný ples  

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Starosta obce predložil žiadosť predchádzajúceho starostu obce na preplatenie zostávajúcej 

dovolenky za roky 2013 a 2014 vo výške 3 942,05 € 

Keďže sa neviedla evidencia dovolenkových lístkov ťažko sa tá táto skutočnosť odkontrolo-

vať, predchádzajúci starosta nevydokladoval, že nemohol čerpať dovolenku z pracovných dôvodov,  

a preto Ing. Kuhajda nevidí dôvod, prečo by sa mu mala dovolenka preplatiť.  

Následne bolo prijaté uznesenie: 

 

UZNESENIE č. 18/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

n e s ú h l a s í  
s preplatením dovolenky predchádzajúcemu starostovi obce Ing. Jozefovi Gabrielovi za roky 2013 

a 2014 vo výške 3 942,05 €  

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

Starosta obce informoval, že bola vykonaná kontrola v ZŠ s MŠ ohľadne čerpania originál-

nych kompetencií a vlastných príjmov a predal slovo p. Turanskej.  

P. Turanská informovala, že stretnutia sa konalo na základe úlohy zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2014. Stretnutie sa konalo v ZŠ s MŠ dňa 4.2.2015. témou stret-

nutia bolo čerpanie originálnych kompetencií a vlastných príjmov. Zistilo sa, že objednávky boli 

realizované samostatne pracovníkmi MŠ alebo ŠKD a nie sú podpísané štatutárom, prax zamestnan-

kyne bola uznaná spätne a následne aj  vyplatená mzda, bolo doporučené dopracovať časový harmo-

nogram pracovných činnosť do mzdového predpisu. Pánovi riaditeľovi bolo navrhnuté odstrániť 

uvedené nedostatky do 20.3.2015.  
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Starosta doplnil, že pri zostavovaní rozpočtu boli niektoré údaje podhodnotené, a preto došlo 

k situácií, že škole na konci roka chýbali finančné prostriedky. 

 

UZNESENIE č. 19/2015-OZ 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  

s ú h l a s í  
s predložením odstránených nedostatkov pánom riaditeľom do budúceho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie : 9 poslancov za (p.Ohrablo, p. Benedik, p. Hudecová, p. Šiška, p. Štríž, p.Šulko, p. Trn-

ka, p. Turanská, p. Vaško), 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 

 

   Starosta obce informoval, že spolu s p. Strížom si boli pozrieť priestory kuchyne v mater-

skej škôlke a odporúča zmeniť polovičný úväzok na cely z dôvodu, že keď jedna kuchárka potrebuje 

dovolenku, nemá ju kto zastúpiť. Je pravda, že niekedy urobia obedov viac ako 200 inokedy menej.  

P.Turanská dodala, že ona nemá dostatočné podklady k tomu, aby bola prijatá kuchárka na 

celý úväzok. Nie je hospodárne, aby sa kvôli jednému obedu na viac, platila celá sila s originálnych 

kompetencií. Preto navrhuje, aby riaditeľ vypracoval, koľko potrebuje reálne finančných prostried-

kov na zaplatenie kuchárky na celý úväzok. Je potrebná komunikácia s riaditeľom školy, pretože 

každý rok potrebujú pol sily vraj to stačí a zrazu to nestačí.   

P Hudecová navrhuje, aby sa čas tejto sily zaplatila z prenesených kompetencií.   

 

Ďalej starosta predstavil maľované mapy, ktoré boli objednané ešte v októbri 2014, faktúra 

bola zaplatená v sume asi 700€, a nevie prečo, a pre koho to bolo objednané. 

Ďalej starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje postrehy a návrhy.  

 

P. Turanská, vidí nedostatok v internetovej stránke, pretože vždy sa napíše oznam ale nekon-

kretizuje sa aký. Ďalej si myslí, že na káblovú televíziu sa skladali aj občania, a keď káblovku prebe-

rala firma WESTCO, boli s toho nadšení, tvrdili, čo všetko urobia a teraz by ju zaujímalo, čo teda 

investovali do káblovej televízie a chce vedieť, čo sa platilo z tých financií, ktoré firma vyberá od 

občanov. Ďalej by chcela riešiť situáciu na Borovej ulici, kde sa ničí trávnik keď sa tam otáčajú autá. 

Mohli by sa tam dať obrubníky.  

 

p. Hudeocvá ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu informovala, že starosta 

obce má podľa zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č 545/2005 Z.z. povinnosť predložiť „Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ do 30 dní od dátumu, kedy sa ujali svojej funkcie. 

K tomu písomnému oznámeniu je potrebné doložiť potvrdenie o podaní daňového priznania k dani 

z príjmov fyzických osôb za predchádzajúce obdobie do 31.3. daného roka. Na základe doručeného 

písomného podania komisia konštatuje, že starosta obce v stanovenom termíne splnil svoju povin-

nosť a predložil „Oznámenie o majetkových pomeroch“.   

 

P. Ohrablo, ako predseda komisie pre šport a kultúru,  informoval, že sa hľadá pracovník do 

obecnej ľudovej knižnice, preto kto má záujem nech si podá žiadosť na obecný úrad.  

Ďalej informoval o podujatiach, ktoré sú už pripravené:  

 

14.2.2015 – ples futbalistov 

15.2.2015 – fašiangová nedeľa – vstup zdarma 

21.2.2015 – divadelné predstavenie Mrázik z Drahoviec 

  2.5.2015 – Brestovany NAHLAS – Duo Yamaha 

10.5.2015 – Deň matiek 
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  5.5.2015 -  predstavenie – Radošinci v Bratislave 

30.5.2015 – Brestovanské hudobné slávnosti 

17.10.2015- Posedenie s dôchodcami 

December 2015 – obecná zabíjačka 

- vianočný koncert 

- vianočné trhy 

 

Ďalej dal slovo občanom, ktorí sa zúčastnili obecného zastupiteľstva. 

 

p. Grobarčíková sa zapojila do diskusie, s tým, že by chcela vedieť, koľko je užívateľov káb-

lovej televízie, koľko sa vyberie financií na poplatkoch, a či sa všetko odovzdáva firme WESTCOM. 

Ďalej sa pýtala, či sa dá skontrolovať váženie smeti firmou ASA, a ďalej či by sa nedali riešiť toalety 

pre telesne postihnutých.  

P. starosta odpovedal, že čo sa týka káblovej televízie všetko sa odvádza firme WESTCOM 

a najproblematickejšie je evidovanie v bytovkách kde sa nedá odpojiť len neplatič, pretože zapojenie 

káblovej televízie je jednotné. Zároveň p. starosta dodáva, že sa pritvrdia aj opatrenia voči tým, ktorí  

neplatia dane a budú sa nedoplatky vymáhať cez exekútora. Čo sa týka smetí, starosta by nespo-

chybňoval správnosť váženia, skôr by sa zameral na osvetu občanov, aby sa naučili odpad doma 

kompostovať a rozmýšľa nad zakúpením drvičky drevného odpadu. Čo sa týka sociálneho zariadenia 

pre telesne postihnutých sa vybuduje toaleta v budove obecného úradu oproti lekárni a  toalety pre 

telesne postihnutých v kultúrnom dome už sú.   

 

P. Starosta ešte poďakoval p. Strížovi za zimnú údržbu ciest. Upozornil opätovne na odstáv-

ku áut pri rodinných domoch, ktoré bránia v premávke ostatných áut, a preto zvažuje prijatie VZN, 

ktoré by riešilo tento problém. Starosta komunikuje so zástupcami železníc, aby sa vyriešilo parko-

vanie pri železničnej stanici.     

  

P. Jaslovský má stále problémy s káblovou televíziou a mali by mu garantovať, že keď si za-

platí za káblovú televíziu bude tam mať tie programy, ktoré zaplatil a nie že programy sa stále me-

nia. Ďalej chce, aby sa riešila autobusová zastávka v Horných Lovčiciach, a aby sa upozornil p. Ka-

menický na neporiadok okolo svojho domu, pretože keď prší voda potom neodteká do Rošlíma. 

A nakoniec svojho príspevku pozval všetkých na vystúpenie skupiny DUO YAMAHA, ktoré sa bu-

de konať 2. mája 2015 o 14.30. hod. v kultúrnom dome kde vstupné bude 6 €.  

 

Starosta odpovedal, že prišli nejaké ponuky na obnovu zastávok a výdavky by boli minimál-

ne pretože firma, ktorá by tieto zastávky budovala, by si tam chcela dať svoju reklamu. Tieto zastáv-

ky musíme riešiť mi pretože SAD to robiť nebude. Starosta by chcel do budúcnosti označiť jednotli-

vé ulice, ktorým chýba označenie.  

Priority, ktoré si stanovil spolu s poslancami, by chcel postupne zrealizovať ale nedá sa všet-

ko urobiť za jeden rok. No verí, že s pomocou poslancov sa mu to podarí.     

   

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

stva.  

  

V Brestovanoch 10.2.2015 

 

 

       Ing. Ondrej Kuhajda 

              starosta obce 

     

 



 13 

 

Overovatelia: Marek Šiška 

       Pavel Šulko 

 

  

 

Zapísala:  Ing. Marcela Mišáková 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


