
                                 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 07.04.2015

Prítomní:                     podľa prezenčnej listiny – 9 poslancov
                    
Hostia:                         prítomní podľa prezenčnej listiny

Overovatelia:              Jozef Benedik
                                     Peter Vaško                                     
Zapisovateľka:           Adriana Vašková

     

Program:
1. Schválenie programu
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Prejednanie platu starostu obce na rok 2015 v súlade so zákonom   č.   
253/1994 Z.z. v z.n.p. 
4. VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o poskytnutí 
sociálnych služieb
5. Investičná činnosť
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver    

Starosta obce Ing. Ondrej Kuhajda privítal prítomných a všetkých oboznámil s 
programom zasadnutia.  Za overovateľov zápisnice boli určení p. Jozef Benedik a 
Peter Vaško, za zapisovateľku p. Vašková, pracovníčku OÚ. 
Prítomní poslanci OZ nemali námietky voči programu a následne pristúpili k 
hlasovaniu.

UZNESENIE  č. 22/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva
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Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  2. Voľba hlavného kontrolóra obce          
  
  Starosta obce dal slovo pani Turanskej, ktorá prítomných oboznámila s kandidátmi a 

viedla voľbu hlavného kontrolóra obce. Oznámila prítomným, že všetci kandidáti, Ing. 
Janka Hasilová, p. Eleonóra Pyšná a Ing. Peter Taraba splnili všetky náležitosti a 
termíny pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Brestovany.

  Bola vytvorená trojčlenná volebná komisia, ktorej predsedom bola Mária Turanská, 
členovia p. Trnka a p. Benedik. Hlavný kontrolór obce bude zamestnaný na 0,20  
úväzoku (7,5 h/týždeň). Voľby sa konali tajným hlasovaním na zasadnutí OZ. 

  Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky bol 9, počet platných 
hlasovacích lístkov 9.

  Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra:
  1. Ing. Janka Hasilová ….... 6 
  2. Eleonóra Pyšná       ….... 1    
   3. Ing. Peter Taraba    ….... 2
  Zvolený kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je Ing. Janka Hasilová.
  Volebná komisia konštatovala, že vo voľbách do funkcie hlavného kontrolóra získala v 

prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, t.j. 6 z 9 kandidátka
  Ing. Janka Hasilová. Volebná komisia súčasne konštatovala, že voľby prebehli v 

súlade so zákonom a predkladá obecnému zastupiteľstvu nasledovný návrh 
uznesenia:

  UZNESENIE  č. 23/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch – na základe správy volebnej komisie – 
konštatuje, že do funkcie hlavného kontrolóra bola zvolená Ing. Janka Hasilová.

  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  
  3. Prejednanie platu starostu obce na rok 2015 v súlade so zákonom č. 253/1994 

Z.z. V z.n.p. 
  
   Pán Ohrablo prečítal oznámenie štatistického úradu o priemernej mesačnej mzde 

zamestnanca hospodárstva SR, ktorá v roku 2014 dosiahla 858 Eur.
   Mzda starostovi obce sa prepočíta nasledovne:
   858 x 1,98 = 1699,- €,  
   navýšenie o 10 % predstavuje sumu 169,90 €, celkovo sa od 1.1.2015 plat starostovi 

obce prepočíta nasledovne: 1869,- €/mesiac. 

  UZNESENIE  č. 24/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
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  s c h v a ľ u j e
  úpravu platu podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 

2014 a navýšenie platu starostu o 10 %

  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  4. VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o  poskytnutí 
sociálnych služieb

  Pán Miklovič oznámil, že náklady na stravu pre dôchodcov sa zvyšujú z 2,10 € na
  2,30 €. Z tohoto dôvodu sa náklady pre prijímateľa zvýšia z 1,20 € na 1,40 € a náklady 

pre obec zostávajú v pôvodnej sume 0,90 €.

  UZNESENIE  č. 25/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

  
  s c h v a ľ u j e
  aby výška príspevku pre prijímateľa bola 1,40 € a pre obecný úrad 0,90 €

  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  5. Investičná činnosť

  V úvode starosta obce oznámil, že boli pozvaní zástupcovia Westcomu, ale pre 
zaneprázdnenosť sa nedostavili. Zároveň informoval prítomných, že sa pracuje na 
odstránení poruchy na káblovej televízii.

  Poslanci sa zhodli na nasledovnom:

  UZNESENIE  č. 26/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

  
  s c h v a ľ u j e 

  Dopracovať Dodatok k nájomnej zmluve na prevádzkovanie televízneho káblového  
rozvodu s firmou  Westcom a osloviť iných prevádzkovateľov káblovej televízie.

  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  Ďalším bodom investičnej výstavby bola telocvičňa v ZŠ s MŠ Brestovany a jej 
dokončenie. Telocvičňa by sa mala dokončiť v mesiaci apríl 2015. 

  Starosta obce informoval prítomných, že bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rozšírenie kapacít materskej školy formou prístavby v ZŠ s MŠ Brestovany, výsledok 
zatiaľ nie je známy. Poslanci navrhli, aby bol vypracovaný projekt a dočasne otvorená 
4. trieda MŠ v priestoroch školského klubu.  
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  UZNESENIE  č. 27/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

  
  s c h v a ľ u j e
  dočasné otvorenie 4. triedy materskej školy v priestoroch školského klubu s vyčíslením 

nákladov do budúceho zastupiteľstva
  
  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  Ďalej starosta obce informoval prítomných, že bol dokončený projekt na smetisko na 
Mlynskej ulici a zároveň sa dokončuje projekt trafostanice.  

  Do miestnej knižnice bola prijatá knihovníčka,  Mgr. Janka Blahová. Knižnica sa musí 
zrekonštruovať a urobiť revízia kníh. Následne bude knižnica v prevádzke. Na 
budúcom zastupiteľstve sa príjme štatut knižnice.

  Starosta obce prítomným oznámil, že bola schválená dotácia na verejné osvetlenie  
areálu ZŠ s MŠ Brestovany v celkovej sume cca 30 000,- €.

  Žiadosti:
  1. Žiadosť p. Jančoviča o odkúpenie časti obecného pozemku.

  UZNESENIE  č. 28/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

       
  z a m i e t a 
  žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

  Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania  

  2. žiadosť Centra pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.p. o poskytnutie 
finančného príspevku.

   
  UZNESENIE  č. 29/2015-OZ
  Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
  
  n e s ú h l a s í 
  s poskytnutím finančného príspevku  

  Hlasovanie: 5 poslancov za, 2 proti, 2 sa zdržal hlasovania  

  3. Žiadosť Občianskeho združenia Ranč4kopytá o zabezpečenie chemického WC.

  UZNESENIE  č. 30/2015-OZ
  Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
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  s c h v a ľ u j e 
  zaplatenie prenájmu chcemického WC

  Hlasovanie: 6 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržal hlasovania  

  4. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Brestovany

  Žiadosť o príspevok od obce Brestovany na výstavbu sochy Sv. Floriána sa presúva 
do ďaľšieho zastupiteľstva. 

  

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

  Brestovany, dňa 13.4.2015

                                                                                Ing. Ondrej Kuhajda
                                                                                     starosta obce

  

  Overovatelia: Jozef Benedik

                         Peter Vaško

  Zapísala: A. Vašková
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