Zápisnica
zo zasadnutia Ocz obce Brestov
konaného dňa 24.09.2020 v sále kultúrneho domu v zmysle zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení o 19:00 hod.
Prítomní: dľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu

K bodu č. 1
Zasadnutie Ocz otvoril starosta o 19:05 hod., ktorý privítal prítomných a ospravedlnil
z neúčasti p. Juraška pre pracovné povinnosti. Zároveň prečítal písomné ospravedlnenie hlavnej
kontrolórky. Prítomných poprosil o dodržiavanie hygienických opatrení v súvislosti
s COVIDOM 19. V zmysle prezenčnej listiny konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášania
schopné s počtom 4 poslancov z celkového počtu 5. Prítomným prečítal zverejnený program
zasadnutia. Po jeho prečítaní ďalej informoval o doplnení bodov programu, ktoré bolo nutné
prerokovať už po zverejnený. Program bol zverejnený obvyklým spôsobom dňa 21.9.2020
o 12:30 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie pracovných komisií
Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia
Voľba členov školskej rady
Vyhlásenie poslanca OcZ o vzdaní sa odmien
Zákon o odpadoch - novela od 1.1.2021 domáce kompostovanie
Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke NIKE
Pôžička o dofinancovanie výpadku príjmov z rozpočtu v dôsledku CORONY
Rôzne – Žiadosť PS Lesy o zníženie dane, Žiadosť o preplatenie vodovodnej prípojky,
Žiadosť o vodovodnú prípojku – rozšírenie vetvy vodovodu, Kosenie pozemkov
9. Diskusia
10. Záver
Požiadal poslancov o vytvorenie pracovných komisií.
Za zapisovateľku určil: Mgr. Frištikovú Tatiana
Návrhová komisia: Ing. Pipka František, Jozef Slivka
Overovateľov zápisnice: Križ Jozef , Mgr. Frištikovú Tatiana

U z n e s e n i e č. 32– 24/9 – 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- doplnený program rokovania Ocz
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konštatuje
- rokovanie OcZ je uznášania schopné s počtom štyria poslanci z celkového počtu piatich
poslancov

určuje
- zapisovateľku: p. Mgr. Frištikovú Tatianu
volí
- návrhovú komisiu: Ing.Pipka František, Jozef Slivka
- overovateľov zápisnice: Mgr. Tatiana Frištiková, Jozef Križ
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,

Juraško A.
Schválené

Ešte pred bodom rokovania č. 2 požiadali o slovo prítomní hostia.
p. Lefkovič požiadal o možnosť zorganizovať tradičné Vianočné trhy, ktoré on podporí. K jeho
požiadavke sa pripojili aj p. Matíková Miroslava a Kalinová Lucia.
Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie. Poslanci s tým nemali zásadný problém, len pokiaľ
to dovolí pandemická situácia a určili termín na 5.12.2020. Organizačné veci sa ešte dohodnú.
p. Matíková upozornila na zvyšujúci sa neporiadok okolo kontajnera na PD.
Starosta odpovedal , že je to vizitka našich občanov a sľúbil, že do konca roka odpad zmizne.
p. Kalinová sa pýtala ako je to s dotáciou obce na CVČ, nakoľko Mesto Košice jej nechce
zobrať deti do centra, lebo obec neposkytla žiadnu dotáciu.
Starosta odpovedal, že v zmysle platného VZN obec poskytuje 50 % nárokovateľnej časti, ale
Mesto Košice nemalo v žiadosti uvedené číslo účtu, preto sa to riešilo až teraz. Nechápem aký
súvis má vzdelávací preukaz s dotáciou.

K bodu č. 2
Uznesenie č. 26 – plní sa
Uznesenie č. 27 – plní sa
Uznesenie č. 30,31 – splnené
p. Rusnák Jozef povedal, že nie je na nete zverejnená správa hlavného kontrolóra, o ktorú
v zmysle zákona o prístup k informáciám žiadal.
p. Kazimír Peter sa zaujímal odkedy sú zverejňované zápisnice. Načo mu starosta odpovedal,
že teraz to nevie, ale určite tak ako je zverejnená prvá, nakoľko to bolo prijaté uznesením.
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U z n e s e n i e č. 33– 24/9- 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- Vianočné trhy na deň 5.12.2020 a spoluúčasť obce a MŠ na nich, ale len v prípade
priaznivej pandemickej situácie.

berie na vedomie
- kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia
-.pripomienky občanov prítomných na zasadnutí
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,

Juraško A.
Schválené

Po tomto bode z rokovacej miestnosti odišli hostia , a to p. Matíková Miroslava, Kalinová
Lucia a Lefkovič Ľuboš.

K bodu č. 3
Starosta požiadal o návrh člena školskej rady za obec. Povedal, že doteraz to bola p. Mgr.
Frištiková Tatiana, ktorá pre zaneprázdnenosť sa už tomu nemôže venovať. P. Pipka povedal,
že pokiaľ nemá kto, on to zoberie. Iný návrh nebol.

U z n e s e n i e č. 34 – 24/9 – 2020
OcZ obce Brestov

schvaľuje
- člena školskej rady na školský rok 2020/2021, a to poslanca p. Ing. Františka Pipku.
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
3
0
1
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J.,
Ing. Pipka F.
Juraško A.
Schválené
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K bodu č. 4
p. Pipka doručil obecnému úradu Oznámenie o vzdaní sa odmien poslanca OcZ.

U z n e s e n i e č. 35 – 24/9 – 2020
OcZ obce Brestov

berie na vedomie
- vzdanie sa odmien poslanca p. Ing.Pipku na základe Oznámenia p. poslanca OcZ.
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
3
0
1
1
0

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

K bodu č. 5
Starosta informoval o novele zákona o odpadoch od 1.1.2021. Poslanci v podkladoch dostali
návrh Dohody obce s občanmi o kompostovaní biologického rozložiteľného odpadu
z domácnosti, čo zatiaľ nahrádza povinnosť separovať biologický odpad (výminka zo zákona).

K bodu č. 6
Starosta vyzval na diskusiu k žiadosti o vydanie potvrdenia na prevádzkovanie kurzových
stávok v pizzerií Gurmán.
p. Frištiková informovala, že obec v terajšej situácií (nemá schválené VZN) nemá zákonný
dôvod toto kladné stanovisko nevydať.

U z n e s e n i e č. 36 – 24/9 – 2020
OcZ obce Brestov

poveruje
- starostu obce vydaním kladného stanoviska k prevádzkovaniu kurzových stávok v pizerií
Gurmán
Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,

Juraško A.
Schválené
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K bodu č. 7
Starosta informoval o možnosti bezúročnej návratnej pôžičky na vykrytie strát spôsobených
Coronou. Čerpanie je možné teraz, je účelové, len na pokrytie bežných výdavkov a splácanie
by bolo až o niekoľko rokov. Obec je zatiaľ stále v dobrej finančnej kondícií, preto neodporúča
jej čerpanie s čím sa stotožnili aj poslanci.

K bodu č. 8
Starosta povedal, že PS Lesy Brestov podali žiadosť o zníženie výšky dane za r. 2020 (poslanci
dostali v materiáloch), no nakoľko ju zadefinovali ako odvolanie voči novému Rozhodnutiu,
obec ju postúpila nadriadenému orgánu a musíme čakať na odpoveď. Ďalej povedal žiadosť,
ktorú podal p. Bindzár o preplatenie nákladov za vodovodnú prípojku sa vysvetlila, že
požadovanú sumu v žiadosti oznámil obci len informačne, a to keby obec niekedy hradila
náklady na prípojky. Starosta povedal, že materiál a práce (vodomer) čo hradí obec žiadateľovi
preplatí. K tomuto postupu starosta predložil aj písomné stanovisko p. Bindzára, spísané na
obecnom úrade v deň rokovania. Na základe týchto skutočnosti odporučili poslanci podpísať
Zmluvu o dodávke pitnej vody.
Starosta predložil poslancom žiadosť o vodovodnú prípojku novostavieb na záhumní (p.Seliga
Jozef, Babinčák Pavol č.135) a upozornil, že je tam potrebné natiahnuť cca 80 m nového
potrubia a obec na takúto jednorazovú investíciu peniaze nemá. No po rozhovore so
zhotoviteľom celého vodovodu tento by to dokázal urobiť na splátky a s veľkou splatnosťou
faktúr.
p. Slivka povedal, že sú to mladí ľudia, ktorým by bolo treba pomôcť a možno sa napoja aj
ďalší, čo zvýši efektivitu návratnosti investície. Len ich treba upozorniť na to, že obec nevie
v tomto úseku zaručiť požadovaný tlak vo vzťahu k hlavnému vodojemu.
Starosta žiadateľov upozornil, že ak chcú to riešiť cez domáce vodárne, aby mali prítok v rámci
znižovania nákladov by navrhoval, aby výkop urobil p. Slivka a zásyp piesku, úpravy terénu
a hliny by bol robený obecným kolesovým nakladačom
p. Slivka navrhol, že na kopanie vie urobiť zľavu z ceny vzhľadom na to, že je to v prospech
obce.

U z n e s e n i e č. 37 – 24/9 – 2020
OcZ obce Brestov

s ch v a ľ u j e
- rozšírenie obecného vodovodu v časti obce záhumnie –horný koniec v dĺžke 80 m
- financovanie a rozdelenie prác na dielčie, a to nasledovne:
- výkopové práce – p. Slivka so súkromným zariadením
- zásyp lôžko, výkop, úprava terénu – obecný nakladač – obsluha p. Slivka

o d po r ú č a
- starostovi obce pri vystavení objednávky dojednať čím dlhšiu splatnosť faktúry a splácať
v čiastkových úhradách podľa možnosti obce.
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Hlasovanie
Prítomní
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

počet
4
4
0
0
1
0

mená poslancov
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,
Mgr. Frištiková, Križ J., Slivka J., Ing. Pipka F.,

Juraško A.
Schválené

Starosta vyzval poslancov, aby vo svojich obvodoch iniciovali kosenie a čistenie pozemkov
(občanmi, hlavne v intraviláne obce).

K bodu č. 9
p. Pipka sa opýtal, čo sa deje s verejným osvetlením, že svieti nepravidelne a aj v noci.
Starosta odpovedal, že je porucha na automatike , ktorá sa rieši.
p. Pipka povedal, že pri zastávke je značne poškodený asfalt, že treba s tým dačo robiť.
Starosta odpovedal, že boli cestári, ktorí už orezali, ale zatiaľ nevie prečo nepokračujú, že ich
bude urgovať.
p. Pipka sa ešte spýtal, prečo neprebieha kosenie vodojemu pod Sobranou
Starosta odpovedal, že zmluva hovorí o odovzdaní diela do konca októbra. Naťahuje sa to
preto, aby už 2 vlna rastu tráv a náletových drevín do konca roka nezaľahla a aby, sa všetko
vyriešilo jednou kosbou. Pod Bardziskami je už pokosený.
p. Pipka chcel vedieť ako to vyzerá s dofinancovaním novej striekačky.
Starosta odpovedal , že teraz je ťažko sa k tomu vyjadriť, lebo nevieme aký bude vývoj
rozpočtu, ale budeme sa snažiť, aby sa to vyriešilo.
p. Rusnák sa informoval, či je už urobený internet optiky na ústredňu v Šar. Bohdanovciach.
Starosta nevedel to posúdiť, nakoľko celá investícia optiky je súkromná a obec je len súčinná.
Povedal, že vie len toľko, že prepoje čakajú na pozber úrody, aby mohli kopať. Prípadne ak by
bola optika v obci pripravená napoja ju na jestvujúci vysielač na zbrojnici. Ďalej informoval,
že práve dnes prebieha kolaudácia elektrického vedenia na záhumní. Na mieste neboli zistené
žiadne nedostatky, takže už to bude len vec administratívna.
p. Pipka upozornil na to, či je nutné parkovanie V3S - 2 kusy na verejnom priestranstve, že to
nepôsobí v cente dobrým dojmom.
p. Kazimír odpovedal, že tieto vozidlá neparkujú na verejnom priestranstve.
p. Slivka uviedol, že bez ohľadu na to, je potrebné ich odpratať, lebo je to centrum obce
a znižuje sa výhľad do križovatky.
Starosta informoval, že Finančná správa nám doručila Rozhodnutie, ktoré potvrdzuje
správnosť stanovenia a vymáhania dane u daňovníka, ktorý pravdepodobne na základe tohto už
daň za r. 2018 a 2019 zaplatil.
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K bodu č. 10
Keďže v diskusií sa už nik nevyjadril, starosta sa poďakoval prítomným a hosťom za aktívnu
účasť na zasadnutí a o 20:30 hod. zasadnutie ukončil.

.Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka Mgr. Frištiková Tatiana

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

Overovatelia:
1. Jozef Križ

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

2. Mgr. Frištiková Tatiana

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

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

Starosta obce: Šoltés Jozef

-
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