Správa
o činnosti obce Brestov za rok 2017
Vážení občania !
Vážení poslanci obecného zastupiteľstva!
Vážení spolupracovníci !
Predkladám Vám Správu o činnosti obce Brestov za rok 2017. Práca v roku
2017 bola náročná a vyžadovala si nemalé úsilie všetkých nás.
Samospráva obce Brestov v roku 2017 pracovala s týmto zložením:
Starostka obce – Ľudmila Nováková
Poslanci OZ: Ing. Peter Cerula, Viliam Kuľha, Ing. Čopáková Viktória, Gabriel Terek,
Zdenko Fabini, Mgr. Fogošová Zuzana, Bc. Ľuboš Bezeg
Počas roka 2017 sme sa zúčastnili na 6 zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
kde sa prejednávalo množstvo úloh a problémov. V krátkosti Vás budem informovať o
úlohách a akciách obce za rok 2017.
1/ Vo februári 2017 Obec Brestov vypracovala a zaslala žiadosť na Úrad vlády SR
o dotáciu na prístupový chodník k obecnému úradu a druhú žiadosť o dotáciu na
oplotenie ihriska v Perníku- neboli zo strany Úradu vlády poskytnuté žiadne finančné
prostriedky .
2/ Obec pripravila projekt – „Spájanie ľudí Zemplína Šariša“ a žiadosť na PSK
o dotáciu na kultúrno-športový deň obce za účasti občanov z Brestova pri Prešove, kde
nám PSK schválil čiastku 1 000 eur a zaslal na účet obce s tým, že všetky výdavky
museli súvisieť s týmto projektom a následne v auguste bolo zaslané vyúčtovanie
výdavkov na PSK.
3/ Obec Brestov začala prípravu výberového konania na stavby:
- Oprava a rekonštrukcia MK na Močidlá
- Dážďová kanalizácia od súp.č. 117 po súp.č. 139
- Oprava fasády Domu smútku
Výberové konanie bolo ukončené a to:
Oprava a rekonštrukcia MK na Močidlá dňa 15.5.2017 podpísaním zmluvy s víťazným
uchádzačom – Jozef Fejerčák- FEJPOL, Kendice . Celkový náklad stavby bol
12 304,67 EUR.
Oprava fasády Domu smútku dňa 15.3.2017 podpísaním zmluvy s víťazným
uchádzačom – Štefan Harvila, Hankovce 131. Celkový náklad stavby bol 4 384,42
EUR.
Dážďová kanalizácia dňa 23.5.2017 podpísaním zmluvy s víťazným uchádzačom –
Štefan Harvila, Hankovce 131. Celkový náklad stavby bol 6 699 EUR.

4/ Obec Brestov začala jednanie s fi. Thermax Michalovce ohľadom odkúpenia stavby
– Prívodného radu plynu do lokality Perník s tým, že požiadala SPP o spústenie plynu
do tejto lokality. K dnešnému dňu je plynovod do lokality Perník spustený a funkčný.
5/ Obec Brestov v zmysle vyhlásenej výzvy v apríli podala žiadosť na Úrad vlády SR –
podpora rozvoja športu na rok 2017 – na Multifunkčné ihrisko v lokalite Perník.
V septembri bola výzva celoplošne Úradom vlády zrušená a finančné prostriedky
nebudú pridelené žiadnym uchádzačom.
6/ Obec Brestov v októbri 2017 zaslala žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu na
projekt: Zneškodňovanie biologického odpadu v obci Brestov. Vyhodnotenie bude až
v roku 2018.
7/ Obec Brestov pripravila a zaslala v novembri 2017 žiadosť na Program rozvoja
vidieka na stavbu Rekonštrukcia obecného domu a Zateplenie obecného domu
a zároveň verejným obstarávaním vzišla firma FEDKAR s.r.o. Michalovce.
8/ V novembri 2017 sa konali voľby do orgánov Vyšších územných celkov PSK
s výsledkami v našej obci :
Predseda PSK : PaeDr., PhD Milan MAJERSKÝ- 45 platných hlasov
Poslanci PSK : Miroslav Gajdoš - 32 platných hlasov
Ing. Peter Pipák - 31 platných hlasov
Ing. Martin Meričko – 30 platných hlasov
PhDr. , CSc. Ivan Hopta - 29 platných hlasov
PhDr. Michal Babin - 27 platných hlasov
9/ Obec Brestov získala Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2016 udelenú Národným
informačným strediskom SR, kde Obec Brestov bola vyhodnotená ako obec
s predpokladom stabilného rozvoja. Hodnotilo sa 2926 slovenských obci a miest, kde
hodnotenie bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania
s finančnými prostriedkami a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
10/ Počas roka 2017 obec organizovala aj kultúrne akcie a to: Uvítanie detí do života
obce ,Fašiangy, Karneval, Deň matiek, MDD, Kultúrno-športový deň obce spojený s
5.ročníkom vo varení guľášu, Úcta k starším, Mikuláš. Taktiež obec spolupracuje s
Klubom dôchodcov- Brestovan, s Klubom žien, Športovým klubom Brestov a
speváckou skupinou Bačkare.
Obec Brestov v r. 2017 zabezpečovala bežný chod obce ako je vývoz KO, kosenie a
čistenie verejných priestranstiev, údržbu miestnych komunikácií, údržbu Hlbokého
potoka v centre obce , kosenie a údržbu cintorína a ihriska v Perníku, starostlivosť o
verejné osvetlenie, bežné opravy a maľby Obecného úradu , Materskej školy a Domu
smútku.
Počas jarných a zimných mesiacoch Obec Brestov zamestnávala 2
pracovníkov na malé obecné služby , ktorí boli nápomocní pri všetkých prácach.
V roku 2017 bol schválený Dodatok č.1/2017 k VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

K 31.12.2017 má Obec Brestov 604 obyvateľov. V roku 2017 sa narodilo 8 detí, zomreli
6 občania, prisťahovalo sa 5 občanov a odsťahovali sa 3 občania.
Obec Brestov ako stavebný úrad v roku 2017 vydal 2 stavebné povolenia, 1
kolaudačné rozhodnutia, 6 ohlásení drobnej stavby, 1 rozhodnutie o zmenu v užívaní
stavby, 1 búracie povolenie a 2 rozhodnutia na výrub drevín.
Obec Brestov v r. 2017
podpisov a 82 listín.

mala 215 podaní a obecným úradom bolo overených 92

Obec Brestov mala 1 kontrolu hasiacich prístrojov, 1 kontrolu komínov, 1 kontrolu
Okresného úradu Humenné , odbor CO a KR , 1 kontrolu Úradu práce a sociálnych
vecí v Humennom, 1 previerku Okresnej prokuratúry v Humennom a štvrťročné
kontroly požiarneho technika a hlavnej kontrolórky obce. Obec Brestov aj v roku 2017
vykonala audit obce za rok 2016.
Obec Brestov v r. 2017; neriešila žiadnu sťažnosť a neriešila žiadny priestupok.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na r. 2018 ako prebytkový v ktorom sú
zapracované hlavné priority na rok 2018.
Pred nami je rok 2018 a s ním množstvo úloh a problémov. Verím, že spoločnými
silami a múdrymi rozhodnutiami prispejeme k tomu, aby naša obec sa rozrastala a
zveľaďovala.
Dovoľte mi aby som sa na záver poďakovala poslancom OZ za ich aktívny prístup
pri organizovaní akcií, ktoré obec organizovala za ich
prístup k vážnym
rozhodnutiam, riaditeľke MŠ za prácu s deťmi a zapájania sa do kultúrnych akcií
obce, pracovníčke materskej školy za čistotu a ochotu pomáhať, pracovníčke obecného
úradu za obetavosť a príkladnú prácu, pracovníkovi obecného úradu za dobré
vykonanú prácu v r. 2017 a pracovníkom ktorí boli zamestnaní cez Úrad práce a
sociálnych vecí za dobrý prístup k akejkoľvek práci. Taktiež sa chcem poďakovať
Športovému klubu Brestov, ktorí aj športovou činnosťou zviditeľňujú našu obec v
rámci okresu, poďakovanie patrí aj Speváckej skupine „ Bačkare“, ktorá sa aktívne
zapája do kultúrnej činnosti obce a taktiež sa zúčastňuje iných podujatí a taktiež
svojím vystúpením zviditeľňuje Obec Brestov . Poďakovanie patrí Klubu dôchodcov –
Brestovan a Klubu žien, ktorí sú nápomocní obci pri organizovaní rôznych činnosti.

Prajem Vám v r. 2018 veľa zdravia, pokoja a veľa pracovných i osobných úspechov.

Ľudmila Nováková
starostka obce

