Zápisnica
z riadneho zasadnutia Ocz obce Brestov
konaného dňa 13.07.2020 v sále kultúrneho domu v zmysle zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení o 18:30 hod.
Prítomní: dľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu

K bodu č. 1
Zasadnutie Ocz otvoril o 18:30 hod a ďalej viedol starosta obce p. Šoltés Jozef, ktorý povedal,
že zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade
s nariadením hlavného hygienika SR v súvislosti s CORONA VÍRUSOM. Poprosil prítomných
o dodržiavanie hygienických nariadení (rúško, odstup, dezinfekcia).
Poslanec Slivka Jozef sa ospravedlnil. Starosta konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je
rokovanie uznášania schopné s počtom poslancov štyria, z celkového počtu päť a prítomná bola
aj kontrolórka. Prečítal program, ktorý bol obvyklým spôsobom zverejnený v pozvánke dňa
9.7.2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie pracovných komisií
Žiadosť o odpustenie nájomného – Pizzeria Gurman – Lumar Food s.r.o.
Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia
Záverečný účet – správa hlavného kontrolóra + schválenie
Správa o kontrolnej činnosti HK za obdobie 1. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
Všeobecne záväzné nariadenie o určení ochranného pásma pohrebiská na území obce
– schválenie
8. Informácia o výzvach a dotáciách – poskytnutie, zrušenie
9. Výročná správa o činnosti Združenie obcí Ekotorysa
10. Zmluva so Združením Vodanaša – združenie obcí
11. Rôzne
- prognóza vývoja podielových daní na r. 2020, dovoz palivového dreva do MŠ
12. Diskusia
13. Záver

Za zapisovateľku určujem: Mgr. Frištikovú Tatiana
Návrhová komisia: Ing. Pipka František, Mgr. Frištiková Tatiana
Overovateľov zápisnice: Križ Jozef , Juraško Anton
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U z n e s e n i e č. 25– 13/7 – 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- program rokovania Ocz
konštatuje
- rokovanie OcZ je uznášania schopné s počtom štyria poslanci
určuje
- zapisovateľku: p. Mgr. Frištikovú Tatianu
volí
- návrhovú komisiu: Mgr. Frištiková Tatiana, Ing. Pipka František
- overovateľov zápisnice: Juraško Anton, Jozef Križ
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

K bodu č. 2
Starosta vyzval p. Lefkoviča (prevádzkovateľ pizzerie GURMAN), aby prezentoval svoju
žiadosť o odpustenie časti nájmu z dôvodu zatvorenia prevádzky pre CORONU. Oboznámil
prítomných s výškou záväzkov nájomcu voči obci.
Pán Lefkovič, oboznámil prítomných s dôvodmi žiadosti o zníženie. P. Frištiková upozornila
na skutočnosť, že o refundáciu je možné požiadať štát, a to tak, že koľko percent odpustí obec,
toľko aj štát, a treba to využiť. Starosta požiadal p. Lefkoviča, aby definoval za aké obdobie
bola prevádzka pre CORONU uzavretá. Uviedol, že to bolo od 13.3.2020 do 31.5.2020 a za
toto obdobie starosta navrhol odpustiť nájomné takto. 50% za mesiac marec a 100% za apríl
a máj 2020. Zároveň však požiadal p. Lefkoviča, aby sa vyjadril dokedy zaplatí zostávajúci dlh.
P. Lefkovič navrhol dlh započítať k štandardnému nájomnému so splatnosťou od augusta. P.
Pipka navrhol splátky rozpočítať tak, aby dlh bol splatený popri štandardnému nájmu do konca
roka. Starosta zadefinoval nájomné od augusta 2020, a to nasledovne: nájomné 120,- EUR, dlh
po odpustení splátky 50% apríl, máj 100% - 412,- EUR rozpočítaný na 4 mesiace = 103,- EUR.
Výška mesačnej splátky tak vychádza 120,- EUR + 103,- EUR = 223,- EUR.

-
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Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet
4
4
0
0
1

Nehlasoval:

0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

U z n e s e n i e č. 26 – 13/7- 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- odpustenie časti výšky nájmu nájomcu Lumar Food (Pizzeria Gurmán – p. Lefkovič)
z dôvodu CORONA krízy, a to 50% výšky nájmu za mesiac marec 2020 a 100% za apríl
a máj 2020. Zvyšnú výšku mesačnej splátky nájmu od augusta 2020 vo výške 223,- EUR.

ukladá
- zistiť možnosti navrátenia odpustenej časti nájmu od štátu v súvislosti s CORONOU.
T: do 30.06.2020

Zodp.: starosta, kontrolórka

p. Lefkovič ešte uviedol, že toalety sú v zlom stave. Preteká voda cez nádržky a vytopilo ho.
Dámske WC tam je stav kritický a žiadal aby všade boli kachličky.
Starosta, uviedol, že jedná o bežné štandardné opravy, ktoré by si mal robiť nájomca sám,
pokiaľ je to niečo väčšie robí to obec. „Napríklad výmena WC COMBI, ktoré „ktosi“ rozbil.“
Ohradil sa oproti kritickému stavu WC a skôr apeloval na zvýšenú hygienu nájomcu. Povedal,
že do čiastočnej rekonštrukcie nechce investovať, lebo to treba urobiť celé, ale teraz na to nie
sú financie.
p. Juraško uviedol, že stav treba priebežne kontrolovať.
p. Pipka, sa vyjadril, že havarijné stavy je potrebné odstrániť po dohode a kumulovať financie
na celkovú rekonštrukciu.

K bodu č. 3
Uznesenie č. – 13,14,15,19,20,21 splnené
Uznesenie č. 24 splnené sčasti, časť sa plní priebežne

K bodu č. 4
Kontrolórka obce prečítala správu k Záverečnému účtu za r. 2019 a podotkla, že do konca
roka je potrebné urobiť audit. Starosta sa opýtal, či má niekto otázky k materiálom, ktoré im
boli doručené pred zasadnutím. Keďže nikto nemal nič, návrhová komisia predniesla návrh
uznesenia . Starosta dodal, že Záverečný účet bol zverejnený zákonným spôsobom.

-
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U z n e s e n i e č. 27 – 13/7 – 2020
OcZ obce Brestov

berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2019
schvaľuje
- Záverečný účet obce za r. 2019 a celoročné hospodárenie obce b e z v ý h r a d
ukladá
- vykonať audit hospodárenia obce za r. 2019
T: 30.12.2020
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

Zodp.: starosta, účtovníčka
mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

K bodu č. 4 + 5
Kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za I. polrok, v ktorej sa zamerala hlavne
na kontrolu personálnej agendy 2020 a predstavila plán kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020,
čo poslanci zobrali bez pripomienok na vedomie.

U z n e s e n i e č. 28 – 13/7 – 2020
OcZ obce Brestov

s ch v a ľ u j e
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

-
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K bodu č. 7
Starosta , požiadal poslancov o pripomienky k návrhu VZN o ochranných pásmach pohrebiská.
Zdôraznil, že všetko podstatné majú napísané v dôvodovej správe. Verejnosť k návrhu
nepodala žiadne pripomienky.
p. Frištiková, uviedla, že v návrhu VZN je najpodstatnejšie to, že ochranné pásmo pohrebiská
sa mení z 50 m na 10 m.

U z n e s e n i e č. 18 – 30/4 – 2020
OcZ obce Brestov

uznáša sa
- na Všeobecne záväznom nariadení obce Brestov o určovaní ochranného pásma pohrebiská
na území obce Brestov

ukladá
- zverejniť predmetné VZN po dobu minimálne 15 dní obvyklým spôsobom
T: ihneď
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

Zodp.: starosta, pracovníčka
mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

K bodu č. 8
Starosta informoval o výzvach a dotáciách na projekty a podotkol, že prioritu tvoria výzvy,
na ktoré máme spracované projekty. Poskytnutie už schválených financií z IROPU na
poslednú časť rozvod. potrubia vodovodu nám bola zrušená – dôvody poslanci dostali
v podkladoch na zasadnutie.
p. Frištiková sa spýtala ako je to s výzvou na cestu za Záhumním, kde už bola urobená
elektrina
Starosta odpovedal, že zatiaľ ešte nevyšla.
p. Pipka sa opýtal na výzvu na výmenu verejného osvetlenia za LED
Starosta odpovedal, že nesleduje to, nakoľko mi verejné osvetlenie máme teraz dobre
nastavené (36 W žiarovky) a len nedávno sme splatili leasing. Pár rokov dozadu sme si dali
urobiť analýzu, kde návratnosť investície LED svietidiel by bola 12 - 14 rokov.

- 5–

K bodu č. 9
Starosta oboznámil prítomných s výročnou správou Združenia Ekotorysa aj s činnosťou
združenia. Zdôraznil, že sme v separovaní odpadu boli druhý v poradí.

K bodu č. 10
Starosta informoval o správe vodovodu, že si z roka na rok vyžaduje veľa administratívy,
a za nesplnenie oznamovacích povinností sú veľké pokuty , že on to už všetko nestihne
sledovať. Požiadal preto o určenie podmienok vstupu do združenia VODANAŠA, ktoré
združuje 11 obcí z blízkeho okolia, ktoré podobne ako my, resp. sú majiteľmi vodovodov.
Spoločnosť tieto vodovody aj prevádzkuje, ale po dohode na Valnom zhromaždení sme sa
dohodli, že nám by robili len administratívu za 50,- EUR/mesačne a 170 EUR je jednorazový
poplatok za vstup do združenia.
p. Frištiková sa spýtala, či oni robia aj vzorky vody a, či sa k tomu platí aj členské.
Starosta povedal, že vzorky vody a všetky činnosti si budeme robiť tak ako doteraz my samy
a členské to je v podstate tých 50,- EUR.

U z n e s e n i e č. 30 – 13/7 – 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- vstup obce Brestov do Združenia VODANAŠA – združenie obcí so sídlom Víťaz č. 40, a to
formou mandátnej zmluvy za mesačný poplatok 50,- EUR a jednorazového vkladu vo výške
170,- EUR.

ukladá
- vypracovať návrh mandátnej zmluvy medzi obcou Brestov a Združením VODANAŠA
T: do 20.7.2020

Zodp.: Frištiková

poveruje
- starostu obce podpisom zmluvy so Združením VODANAŠA
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
3
0
1
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A.,
Ing. Pipka F
Slivka J.
Schválené
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K bodu č. 11
Starosta informoval o najnovšej prognóze vývoja podielových daní v dôsledku CORONY, kde
sa do konca roka v našom prípade predpokladá výpadok cca 12.000,- EUR. Preto vyzval na
šetrenie v každej oblasti a nerealizovať niektoré plánované akcie, čo sa prejaví v rozpočtovom
opatrení, ktoré bude schvaľovať na ďalšom zasadnutí a po zaúčtovaní polroka a prípadne
ďalšieho vývoja CORONY. Ďalej informoval, že je potrebné zabezpečiť MŠ s palivom na
zimu, preto navrhol vyhlásiť výzvu na dodávku palivového dreva.

K bodu č. 12
Starosta ďalej povedal, že je problém s platením dane z nehnuteľnosti a to hlavne SHRkárov, že vraj nemajú peniaze z dôvodu CORONY, aj keď on si osobne myslí, že dotácie,
ktoré dostávajú CORONA neohrozila. „Sú to dosť podstatné sumy, ktoré máme teraz pri
znížení podielových daní chýbajú. Komunikujem so všetkými a snažím sa nájsť riešenie.“
p. Pipka – „ Poprosil by som p. starostu, keby nešiel zlým príkladom, že pokosenú trávu
z parku sype do potoka.“
Starosta odpovedal, že sa jedná o dočasne uskladnenie , kde sa tráva mala upratať, ale prišlo
zlé počasie a nedalo sa hneď , ale až teraz.
p. Pipka sa pýtal ako je to s pozemkami pod vodojemom a na Krivé.
Starosta povedal, že dňa 19.7.2020 (v nedeľu) zvolal Urbariát Mirkovce schôdzu, na ktorú
sme pozvaní všetci a majú sa tam riešiť zásadne vecí. „Momentálny stav je taký, že nemáme
partnera na vodojeme. O tom, aby sme tie pozemky nadobudli ako celok v jednu parcelu zatiaľ
máme len podiely v celom urbariáte. Cesta na Krivé sa rieši s notárom. Musia sa zodpovedne
k tomu postaviť občania, ktorí dostali listy a ak nám darujú to, čo potrebujeme bude to už potom
rýchle.“
p. Pipka – „ Bolo by treba osloviť ZMOS a zaregistrovať nás poslancov, aby aj nám chodili do
emailu info a nielen na obec.“
p. Juraško – „Trebalo by dosypať krajnice cesty, kde sa robila voda, resp. asfaltovalo, aby tam
neboli skoky.“
p. Pipka – „ Je potrebné už konečne vyriešiť tú poruchu na vode na hlavnom potrubí pri dome
p. Čonku. Myslím, že by sme to zvládli aj sami, len sa musíme dohodnúť kedy.“ Tiež by som
prosil, aby sme spoločne sledovali čierne skládky a rázne zakročili voči tým, ktorí ich
produkujú. A ešte sa chcem spýtať ako pokračujú práce na rekonštrukcií garáže?“
Starosta –„S odstránením poruchy súhlasím, len musíme vybrať vhodný termín a zorganizovať
to, lebo odstavíme vodu v celej obci. Skúsim ešte urobiť ponuku firme, čo by to stálo. Na garáž
sme vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa, ktorá ešte prebieha, nakoľko pôvodný odstúpil od
zmluvy.“
p. Pipka – „ Poprosím podať info, kto vyhral, keď sa súťaž ukončí.“
Starosta –„ O.K., len tam musíme ešte rátať aj s dofinancovaním z vlastných prostriedkov,
nakoľko nedopatrením a časovou tiesňou pri podaní projektu nebolo naplánované schodisko do
podkrovia. Toto musíme zaplatiť z vlastných.“
p. kontrolórka (Tomková) – „ Navrhujem zastupiteľstvu v zmysle zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovať nielen uznesenia OcZ, ale celé zápisnice.“
Starosta informoval o stanovisku Finančného riaditeľstva k reklamácií dane zo strany PS
LESY Brestov.
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U z n e s e n i e č. 31 – 13/7 – 2020
OcZ obce Brestov

ukladá
- na základe odporúčania hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona č. 211/2000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovať bežným spôsobom celé zápisnice zo
všetkých zasadnutí OcZ , okrem zápisníc, ktoré budú z neverejného zasadnutia OcZ podľa § 12
odst. 8 zákona č. 369/1990.
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Juraško A., Ing. Pipka F.,

Slivka J.
Schválené

Zasadnutie ukončil starosta o 21:00 hod. a poďakoval sa prítomným za účasť.
.Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka Mgr. Frištiková Tatiana

.............................

Overovatelia:
1. Jozef Križ

...............................

2. Anton Juraško

...............................

...............................

Starosta obce: Šoltés Jozef
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