Obecný úrad v B r e s t o v c i, okres Myjava

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Brestovci,
28.2.2019 o 1600 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
Prítomní: starosta obce
poslanci

konaného dňa

Ing. Dušan Duga
Samuel Hôždala
Miriam Jancová
Jana Malková
Róbert Petráš
Monika Vaculová
Štefan Vachula
Katarína Vrbová

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Dušan Duga, privítal prítomných poslancov a kontrolórku
obce. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci OZ, takže obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil:

Jana Malková
Robert Petráš

Za zapisovateľku určil:

Darina Dugová

Starosta obce predniesol nasledovný program:
-

-

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola uznesení
Schválenie Plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2019
Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2018
I. zmena rozpočtu obce v roku 2019
Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy Brestovec a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Brestovec
Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
Voľba členov do rady materskej a základnej školy
Majetkové prevody
Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Program bol doplnený o zloženie sľubu poslanca p. Róberta Petráša z dôvodu neprítomnosti
na ustanovujúcom zasadnutí OZ Brestovec. Poslanci súhlasia s predloženým návrhom
programu.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
1

Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného
zastupiteľstva.

1. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal sľub poslancovi Róbertovi Petrášovi, nakoľko nebol na
ustanovujúcom zasadnutí OZ.
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanec Robert Petráš podpísal sľub a mlčanlivosť v zmysle § 17 a § 18 zák. č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec konštatuje, že zvolený poslanec Róbert Petráš zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

2. Kontrola uznesení
P. Jarmila Šulovská predniesla plnenie uznesení zo zasadnutia zo dňa 29.11.2018:
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení b znení neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Dušan Duga zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Samuel Hôždala, Miriam Jancová, Jana Malková, Monika
Vaculová, Štefan Vachula, a Katarína Vrbová.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
poveruje
poslanca Štefana Vachulu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
určuje
v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Dušanovi Dugovi,
a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a zvýšenie platu o 47
% s účinnosťou od zloženia sľubu.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu Ing. Dušana Dugu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
v rozsahu 11 dní.
Starosta oznámil poslancom, že uznesenia boli splnené.

3. Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2019
Starosta obce Ing. Dušan Duga predložil prítomným poslancom „Plán práce obecného
zastupiteľstva na rok 2019“, ktorý je rámcový a bude doplňovaný podľa potreby. Viď priložená
príloha.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán práce obecného zastupiteľstva na rok
2019.

4. Správa o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2018
Správu za IV. štvrťrok 2018 predložila účtovníčka obecného úradu p. Jaroslava Coufalíková.
Správa tvorí prílohu zápisnice. Po prerokovaní OZ berie na vedomie správu za IV. štvrťrok
2018.

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Čerpanie rozpočtu

100 - daňové príjmy

344 060,

357 060,00

345 660,54

200 - nedaňové príjmy

33 100,00

35 340,00

23 56,21

300 - granty a transfery

88 515,00

87 175,00

80 414,62

465 675,00

479 575,00

449 131,37

0,00

0,00

16,00

bežné príjmy spolu:
200 - kapitálové príjmy

300 - granty a transfery

30 000,00

31 000,00

29 500,00

30 000,00

31 000,00

29 516,00

0,00

128 160,00

107 294,24

15 300

10 000

25 300

495 675,00

638 735,00

585 941,61

600 - bežné výdavky

462 595,00

464 105,00

374 156,74

700 - kapitálové výdavky

33 000,00

174 000,00

1460360,85

0

0

0

495 595,00

638 105,00

520 517,00

kapitálové príjmy spolu:
finančné operácie
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom:

800 - finančné operácie
Výdavky celkom:

Potraviny v ŠJ
Hospodársky výsledok:
Podnikateľská činnosť:
výnosy 164 601,96
náklady 146 377,38
daň
- 3 890,35
14 334,23
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

- 265,92
65 158,10

7
0
0

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za IV.
štvrťrok 2018.

5. I. zmena rozpočtu v roku 2019
Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019 predniesla p. Jaroslava Coufalíková. Rozpočet bol
upravený z dôvodu zvýšenia príjmu v podnikateľskej činnosti, navýšená spotrebná daň z liehu.
Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú I. zmenu rozpočtu.
rozpočet na rok 2019 v €

návrh na I. zmenu
rozpočtu v €

rozpočet po I. zmene v €

100 - daňové príjmy

378 460

10 000

388 460

200 - daňové príjmy

349 950

63 100

413 050

300 - granty a transfery

94 790

730

95 520

823 200

73 830

897 030

200 - kapitálové príjmy

1 000

0

1 000

300 - granty a transfery

0

0

0

1 000

0

1 000

15 300

10 000

25 300

15 300

10 000

25 300

839 500

83 830

923 330

759 020

114 960

873 980

bežné príjmy spolu:

kapitálové príjmy spolu:
400-finančné príjm. operácie
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom:
600 - bežné výdavky

700 - kapitálové výdavky

9 000

0

9 000

0

0

0

768 020

114 960

882 980

800 - finančné operácie
Výdavky celkom:

Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje I. zmenu rozpočtu v roku 2019.

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 prečítala kontrolórka obce
p. Jarmila Šulovská. Kontrolná činnosť bola určená Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok
2018 a na II. polrok 2018. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zákonov,
kontrola účtovných operácií a kontrola hospodárenia s výdavkami za 1. – 3. štvrťrok 2018. Za
uvedené obdobie bola vykonávaná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce. Kontrolou bolo sledované čerpanie rozpočtu, vrátane
jeho zmien. Predmetom kontroly bolo plnenie a analýza príjmov obce – daňové príjmy,
overenie postupu obce ako správcu dane pri vyrubovaní, prijímaní platieb a vymáhanie
miestnych daní v roku 2017. Taktiež bolo preverené povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr
a objednávok, ktoré obec zverejňuje na webovom sídle. Priebežne bola vykonávaná kontrola
plnenia uznesení OZ. Kontrolou účtovných dokladov nebolo zistené porušenie zákona
o finančnej kontrole.
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2018.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
P. Jarmila Šulovská, kontrolórka obce prečítala poslancom „Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019“, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec
dňa 8.2.2019 a zvesený 25.2.2019. Kontrolná činnosť bude zameraná na výkon kontroly, napr.
kontrolu účtovných dokladov, zápisov a interných dokladov obce, plnenie uznesení obecného
zastupiteľstva, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Obce Brestovec za rok 2018,
z vlastného podnetu. /Vid priložená príloha/
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Brestovec na 1. polrok 2019.

8. Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy Brestovec a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti na území obce Brestovec
Starosta obce Ing. Dušan Duga predložil poslancom Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti na území obce Brestovec. Sumy boli prepočítané podľa
vzorca a koeficientu z podielových daní.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za Dodatok k VZN č. 1/2013, ktorý tvorí prílohu
zápisnice.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestovec.

9. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
- TJ Brestovec žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok na činnosť organizácie v roku 2019
v sume 6.000,- €, ktorá bude použitá na zaplatenie dopravy na zápasy, nákladov pre
mládežnícke mužstvo, nákup benzínu na kosenie, elektrinu, vápno, trávové semeno, prenájmy
umelej hracej plochy, rozhodcov.
Po prerokovaní poslanci OZ schválili príspevok vo výške 6.000,- €, ktorá bude poukázaná
v dvoch splátkach.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre TJ Brestovec v sume 6.000,- €,
ktorá bude poukázaná v dvoch splátkach a to v mesiaci apríl 2019 vo výške 3.000,- €
a v mesiaci august 2019 vo výške 3.000,- €.
- Jednota dôchodcov Slovenska Brestovec žiada o finančný príspevok na rok 2019 vo výške
700,- € na zájazd autobusom, návšteva kultúrnych pamiatok, spoločné akcie členov. Členovia
organizácie za poskytnutú dotáciu pomôžu pri zveľadení obce a kultúrneho domu. Organizácia
zabezpečuje a podieľa sa pri kultúrnom a športovom vyžití seniorov obce.
Po prerokovaní poslanci OZ schválili príspevok vo výške 700,- €.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre Jednotu dôchodcov Slovenska
Brestovec vo výške 700,- €.

- ZO Slovenského zväzu záhradkárov Brestovec žiada o poskytnutie finančnej dotácie na rok
2019 vo výške 500,- € na zájazd, návšteva kultúrnych pamiatok. Po prerokovaní poslanci OZ
schválili príspevok vo výške 500,- €.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre ZO Slovenského zväzu
záhradkárov Brestovec vo výške 500,- €.

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia Myjava žiada o finančný
príspevok na rok 2019 vo výške 100,- € na organizovanie odborných seminárov, výročnú
akadémiu, občerstvenie, upomienkové darčeky pre členov. Po prerokovaní poslanci OZ
schválili príspevok vo výške 100,- €.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje
a slabozrakých Slovenska Myjava výške 100,- €.

dotáciu pre ZO Úniu nevidiacich

- NsP Myjava, Hematologicko-transfuziologické odd., žiada o poskytnutie finančnej dotácie
na rok 2019 vo výške 150,- € pre darcov krvi po odbere na občerstvenie. Finančnou dotáciou
chcú podporovať darcovstvo krvi v regióne Myjava. Po prerokovaní poslanci OZ schválili
príspevok vo výške 150,- €.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre NsP Myjava, Hematologickotransfuziologické odd., vo výške 150,- €.

10. Voľba členov do rady materskej a základnej školy
Starosta obce Ing. Dušan Duga oboznámil poslancov, že treba navrhnúť nových zástupcov
z obecného zastupiteľstva do rady materskej a základnej školy. Po prerokovaní poslanci navrhli
p. Janu Malkovú do rady MŠ a p. Moniku Vaculovú do rady ZŠ.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zástupcov z obecného zastupiteľstva p.
Moniku Vaculovú do rady školy pri ZŠ Brestovec a p. Janu Malkovú do rady školy pri MŠ
Brestovec.

11. Majetkové prevody
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Jany Mezovskej, bytom Brestovec č. 41, 907
01 Myjava o odkúpenie pozemku parc. č. 37476 o výmere 227 m2 – záhrada, vo vlastníctve
obce Brestovec, zapísaná na LV č. 1411. Jedná sa o zanedbaný sad, ktorý by rada odkúpila,
dala do poriadku a skultivovala.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Jany Mezovskej, bytom
Brestovec č. 41, 907 01 Myjava o odkúpenie pozemku parc. č. 37476 o výmere 227 m2 –
záhrada, vo vlastníctve obce Brestovec.
Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti súhlasí s predajom za nasledovných podmienok:
- pozemok bude ponúknutý záujemcom priamym predajom,
- najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúkne bude stanovená
znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu,
- po určení minimálnej ceny Obec Brestovec zverejní v zmysle § 9a. ods. 1 písm. c a ods.
5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
priameho predaja majetku,
- náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny
poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Andrey Ertlovej, bytom Brestovec č. 44, 907
01 Myjava o odkúpenie obecných pozemkov pod budovou zasahujúcou do miestnej
komunikácie podľa geometrického plánu č. 145/2018 zo dňa 26.9.2018, vyhotoveného firmou
GEOGIS SK, s.r.o., Holíč – Ján Kubíček a to diel 2 o výmere 25 m2 – zast. plochy a nádvoria
(pozemok pod hospodárskou budovou), diel 3 o výmere 10 m2 – zast. plochy a nádvoria a diel
4 o výmere 20 m2 – zast. plochy a nádvoria (pozemky pričlenené v rámci dvora), odčlenené od
obecného pozemku (miestna komunikácia) CKN parc. č. 37547/1 vedenú na LV č. 1411 v k. ú.
Brestovec.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Andrey Ertlovej, bytom
Brestovec č. 44, 907 01 Myjava o odkúpenie obecných pozemkov pod budovou zasahujúcou
do miestnej komunikácie podľa geometrického plánu č. 145/2018 zo dňa 26.9.2018,
vyhotoveného firmou GEOGIS SK, s.r.o., Holíč – Ján Kubíček a to diel 2 o výmere 25 m2 –
zast. plochy a nádvoria (pozemok pod hospodárskou budovou), diel 3 o výmere 10 m2 – zast.

plochy a nádvoria a diel 4 o výmere 20 m2 – zast. plochy a nádvoria (pozemky pričlenené v
rámci dvora), odčlenené od obecného pozemku (miestna komunikácia) CKN parc. č. 37547/1
vedenú na LV č. 1411 v k. ú. Brestovec.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje predaj nehnuteľností v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. p. Andree Ertlovej, bytom Brestovec
č. 44, 907 01 Myjava podľa geometrického plánu č. 145/2018 zo dňa 26.9.2018, vyhotoveného
firmou GEOGIS SK, s.r.o., Holíč – Ján Kubíček a to diel 2 o výmere 25 m2 – zast. plochy a
nádvoria (pozemok pod hospodárskou budovou), diel 3 o výmere 10 m2 – zast. plochy
a nádvoria a diel 4 o výmere 20 m2 – zast. plochy a nádvoria (pozemky pričlenené v rámci
dvora), odčlenené od obecného pozemku (miestna komunikácia) CKN parc. č. 37547/1 vedenú
na LV č. 1411 v k. ú. Brestovec. Odpredaj pozemku sa schvaľuje v sume 1,- € za m2, čo činí
55,- €. Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude
znášať kupujúci. Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.

12. Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjave
Starosta obce Ing. Dušan Duga oboznámil poslancov aj o rekonštrukcii Domu smútku
v Myjave. Pôvodný rozpočet bol stanovený na 735 811,- €, po znížení na sumu 650 000,- € a
naša obec mala poskytnúť dotáciu z obce na rekonštrukciu vo výške 42.900,- €. Neskôr bol
rozpočet znížený na sumu 400.000,- € a obec mala poskytnúť sumu 27.500,- €. Obce Jablonka,
Stará Myjava, Polianka a Brestovec neposkytli z rozpočtu obce požadované sumy. Po
prerokovaní poslanci navrhujú vyrovnávací príspevok vo výške 500,- € pozostalým pri úmrtí
občana, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v obci Brestovec.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje vyrovnávací príspevok vo výške 500,- €
pozostalým pri úmrtí občana, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v obci Brestovec. Príspevok
sa poskytne na základe predloženej faktúry o poskytovaní prenájmu Domu smútku v Myjave.
Starosta obce prečítal poslancom návrh Dohody o spoločnom financovaní cintorínov. Pôvodná
dohoda z roku 2000 bola zrušená. Jedná sa o prevádzkovanie Horného a Dolného cintorína
s platnosťou od 1.1.2019, ktoré bolo pre okolité obce. Poslanci navrhli doplniť v dohode
odsúhlasovanie štvrťročných nákladov za prevádzku cintorínov.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Dohodu o spoločnom financovaní prevádzky
cintorínov v Meste Myjava medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami Stará Myjava,
Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov pod podmienkou
doplnenia bodu 2) a to:
Správa majetku Mesta Myjava s.r.o. predloží na odsúhlasenie zástupcom mesta a obcí
štvrťročné náklady za obidva cintoríny, ako to bolo predložené na MsZ v Myjave dňa
11.12.2018.

13. Rôzne:
Starosta obce Ing. Dušan Duga oboznámil poslancov, aké budú mať rajóny:
Miriam Jancová – Kržle, u Janišov, u Petrášov po p. Smolíka č. 90
Jana Malková - od p. Kosíka č. 142 po p. Pánik- Bachoríkovú č. 202
Róbert Petráš – od p. Rapanta č. 224 po p. Vojtkovú s.č. 270,
Dúbravčíkov vršek a Kadleci, u Pánikov, u Kavických
Štefan Vachula – od p. Kýšku č. 226, u Vdoviakov, Štemberek
Monika Vaculová – od p. Mikušovej, Ticháčky po p. Kukliša č. 372, u Svitkov
Katarína Vrbová – Svinárky, u Pagáčov, Kopánky, Lieštie
Samuel Hôždala – Brunov, u Hôždalov, u Bucalov, časť Kopánka, Peknícka dolina, Poľana,
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom informáciu ZMOS-u, Bratislava, ktorý
realizuje národný projekt „Modernizácia miestnej samosprávy“ o sprístupnenie e-mailových
adries poslancov obecného zastupiteľstva. Týmto chcú vytvoriť komfortný prístup k mnohým
užitočným informáciám ku kvalite poslaneckej práce.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie informáciu ZMOS-u, Bratislava,
ktorý realizuje národný projekt „Modernizácia miestnej samosprávy“ o sprístupnenie emailových adries poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom list od Richarda Sadloňa, Brestovec č. 102,
ktorým predkladá návrhy na prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva a to:
1/ Pre plánovanú 2.etapu budovania chodníkov až do osady u Petrášov navrhujem, aby poslanci
vykonali poslanecký prieskum u občanov bývajúcich na trase chodníkov za účelom zistenia či
majú o tieto chodníky záujem, vzhľadom na ich financovanie z našich verejných prostriedkov.
Za rozhodujúcu by bola nadpolovičná väčšina hlasov občanov. Ak by sa tieto chodníky
budovali navrhujem, aby sa vybudovali vo vlastnej réžii obce tak, že obec zamestná
remeselníkov a pomocných robotníkov z našej obce so mzdou po 800 eur mesačne. V prípade
nedostatočného záujmu z radov našich občanov by sa zamestnanci vyhľadali cez úrad práce.
Vibračná doska by sa zakúpila cez portál heureka.sk. Služby dovozu materiálu a práce s UNC
by sa zabezpečili dodávateľsky od miestneho živnostníka Jána Petráša. Ukladanie
kanalizačných rúr je možné realizovať tiež s UNC. Ostatné služby by sa zabezpečili cez Správu
ciest TSK stredisko údržby Myjava. Ak by poslanci rozhodli o vybudovaní uvedených
chodníkov dodávateľským spôsobom v celom rozsahu bez svojpomoci obce, navrhujem, aby
bola dodávateľská firma vybraná verejnou súťažou zverejnenou vo vestníku verejného
obstarávania s jediným kritériom najnižšou cenou. V okrese Myjava a okolitých okresoch je
veľa firiem so službou tvorby chodníkov zo zámkovej dlažby.
2/ Navrhujem, aby obec poskytovala zvýšené dotácie na obedy pre nezamestnaných vo výške
1,50 eur za obed, nepracujúcich invalidných dôchodcov a nepracujúcich starobných dôchodcov
s dôchodkom do 400 eur vo výške 1 eur za obed, a pre nezamestnaných, ktorí vykonávajú pre
obec aktivačné práce zadarmo, aby bol obed zadarmo + 1,5 l slovenská minerálna voda (najmä
Budiš alebo Fatra) za každých odpracovaných 4h t. j. za 1 pracovný deň. Obedy pre
pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce by sa varili a podávali v miestnej škole, čím by

boli náklady na ich poskytovanie minimálne. Počas školských prázdnin by sa obedy týmto
pracovníkom nepodávali. Naši spoluobčania, ktorí vykonávajú aktivačné práce pre obec
bezplatne ušetria obci tisíce eur za práce, ktoré by alternatívne vykonávali platení zamestnanci
obce alebo dodávateľské firmy a preto poskytnutie obedov a minerálky je finančne len
symbolické. Obec má na tieto dotácie dostatočné vysoké kapitálové príjmy a vysoké príjmy z
predaja dreva, čím vzniká prebytok v obecnom rozpočte, ktorý nevie obec zmysluplne využiť.
Obec neprevádzkuje ani nefinancuje sociálne služby a preto navrhujem, aby sa finančné
prostriedky z tejto kapitoly sociálnych služieb obecného rozpočtu použili prednostne na dotáciu
obedov. Doterajší príspevok na obedy pre dôchodcov vo výške 0,30 eur navrhujem zrušiť ako
nesystémový a nezaujímavý, nakoľko adresne nezohľadňuje odkázanosť podľa výšky príjmu a
nie je účelné ho poskytovať aj pre dôchodcov s vyšším dôchodkom.
3/ Navrhujem, aby obec Brestovec zakúpila cez eurofondy v spolupráci s obcou Stará Myjava
alebo Poriadie vo vlastníckom podiele 1/2 fekálne vozidlo s veľkosťou cisterny 8 m3, s ktorým
by zabezpečovala obecné služby vývozu septikov za prijateľnejšiu cenu 2 eur za m3, najmenej
10 eur za 1 výjazd bez účtovania dopravy za km. Súčasné komerčné služby vývozu septikov sú
finančne veľmi nákladné a naši obyvatelia o ne nemajú záujem. Ak by sa podarilo získať
dotáciu z eurofondov a využiteľnosť by bola pre 2 obce dosiahla by sa skorá návratnosť a
prevádzkové náklady by boli nízke.
Starosta poskytol k jednotlivým bodom informácie ako to funguje, poslanci o tom diskutovali.
Po prerokovaní poslanci usúdili, že predložené návrhy by neboli prínosom pre rozvoj v obci,
obec využíva finančné prostriedky hospodárne a efektívne v súlade so zákonmi.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť od Miroslava Žabku, Brestovec č.
467, 907 01 Myjava, zastupujúci občanov v časti obce Brestovec–Kopánky o riešenie
nepriaznivej dopravnej situácie na úseku cesty. Jedná sa o cestu II. triedy č. 499, ktorá má
najväčší sklon v miestach, kde je najvyššia hustota osídlenia. Vodiči nezodpovednou a
riskantnou jazdou často ohrozujú obyvateľov tejto časti obce. Po prerokovaní poslanci navrhli
nainštalovanie radaru na meranie rýchlosti v tejto časti Brestovec – Kopánky. Starosta osloví
dopravného projektanta a dá vypracovať projektovú dokumentáciu na osadenie panelu.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

7
0
0

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť Miroslava Žabku, bytom Brestovec
č. 467, 907 01 Myjava, zastupujúci občanov v časti obce Brestovec – Kopánky o riešenie
nepriaznivej dopravnej situácie na úseku cesty.

Starosta obce ďalej oznámil poslancom:
- voľby prezidenta SR v roku 2019 budú - I. kolo dňa 16.3.2019 a II. kolo 30.3.2019,
- voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú 25.5.2019,
- oboznámil poslancov so stanoviskom k zabezpečeniu nahrávania zasadnutí obecného
zastupiteľstva na základe aktuálneho vývoja v oblasti ochrany osobných údajov.

14. Diskusia
Pani Jana Malková žiada zakúpiť do kultúrneho domu umývačku riadu, ktorá by bola využitá
pri organizovaní svadieb a osláv. Starosta jej oznámil, že sa o tom už uvažovalo pri navrhovaní
rozpočtu na rok 2019, takisto je v pláne zakúpiť umývačku aj do školskej jedálne. Ďalej
informovala o riaditeľke materskej školy p. Kvetoslave Černákovej, o sťažnostiach učiteliek
a pracovníčkach školskej jedálne, s ktorými nemá dobré vzťahy. Starosta oznámil, že v tomto
roku bude vyhlásené výberové konanie na riaditeľky MŠ a ZŠ Brestovec.
Pán Samuel Hôždala oznámil, že pri dome rod. Hornáčkovej bola počas zimnej údržby vyhrnutá
hlina na jej pozemok a pani Monika Vaculová navrhuje označiť tyčami okraje miestnych
komunikácií počas zimy.

15. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným
za ich účasť.

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Jana Malková, dňa 28.2.2019

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

Róbert Petráš, dňa 28.2.2019

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

Darina Dugová, dňa 28.2.2019

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

Zapísala:

