Zápisnica č. 1/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa
19.03.2014
o 17, 00 hod.
_____________________________________________________________________
Prítomní

:

Starosta obce - Kamil PECKO
Poslanci OZ : Pavol Špánik, Iveta Brezianská Bc., Emília
Hubočanová, Denisa Štaffenová, Timotej Martoník

Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Marianna Krišťaková, Branislav Brezianský
Ďalší prítomní: Drahomíra Štaffenová, zamestnanec obce - zapisovateľ
Helena Šupejová, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
-0

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Schválenie dodatku č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
pre MŠ Brezany
6. Zvýšenie ceny vodného vyberanej v roku 2015 za rok 2014
7. Vypracovanie geometrického plánu pre lokalitu DIEL - cesta, pre
lokalitu PECKOVAN vodný tok
8. R ô z n e
9.Návrh na uznesenie
10.Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Kamil Pecko, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Branislav Brezianský (PN), Marianna Krišťaková, Ing.,
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Iveta Brezianská Bc., Timotej Martoník
Návrhová komisia:
Denisa Štaffenová, Emília Hubočanová
Zapisovateľka:
Drahomíra Štaffenová
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

Návrhy poslancov:

neboli predložené žiadne návrhy

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:
1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Schválenie dodatku č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
pre MŠ Brezany
6. Zvýšenie ceny vodného vyberanej v roku 2015 za rok 2014
7. Vypracovanie geometrického plánu pre lokalitu DIEL - cesta, pre
lokalitu PECKOVAN vodný tok
8. R ô z n e
9.Návrh na uznesenie
10.Záver
UZNESENIE č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ Brezany.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

UZNESENIE č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: pp. Denisa Štaffenová, Emília
Hubočanová
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: pp Iveta Brezioanská Bc.,
Timotej Martoník.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

Vedením zápisnice poveril p. Drahomíru Štaffenovú
K bodu č. 3 - Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013
Predložil starosta obce. Prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 7.
zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013.
K bodu č.4 – Žiadosti, sťažnosti občanov obce
Starostom obce Kamilom Peckom boli predložené žiadosti na prejednanie:
•

Žiadosti Renáty Zuzčákovej, nájomcu prevádzky Centrum a Športklub Brezany
o predĺženie doby prenájmu nebytových priestorov prevádzky Centrum a Športklub
Brezany do 31.12.2018.

K predmetným žiadostiam sa vyjadrili poslanci OZ:
Prítomní poslanci - potrebné je zhodnotiť preinvestovanie nákladov pri rekonštrukcii
prevádzky Športklub Brezany, uvedené zapracovať do dodatku k zmluve o prenájme
nebytových priestorov..
Timotej Martoník - žiadal, aby nájomca bol upozornený na rušenie nočného kľudu
prevádzkovaním vonkajšieho reproduktoru reprodukciou hlasitej hudby.
UZNESENIE č. 4/2014
a)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o predĺženie prenájmu nebytových
priestorov prevádzky Športklub Brezany a prevádzky Centrum Brezany p. Renáty Zuščákovej,
bytom Brezany č. 66
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov prevádzky Športklub
Brezany p. Renáte Zuščákovej, Brezany 66, na dobu do 31.12.2018.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov prevádzky Centrum
Brezany p. Renáte Zuščákovej, Brezany 66, na dobu do 31.12.2018.
d) Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce prejednať s nájomcom prevádzky
Športklub Brezany celkové náklady na opravu a rekonštrukciu prevádzky a na základe
vyčíslenia celkových nákladov riešiť odklad nájmu dodatkom k zmluve o prenájme.
e) Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce prejednať s nájomcom prevádzky
dodržiavanie nočného kľudu.
T: 15.04.2014
Z: starosta obce
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

•
•

Žiadosť p.Jozefa Iwanieca, Žilina o stanovisko k výstavbe RDv lokalite Diel a Zadiel
Žiadosť Vlasty Kačíkovej, Púchov o vyjadrenie k možnosti a podmienkam výstavby
rodinných domov v lokalite Diel a Zadiel.
K uvedeným žiadostiam sa starosta obce vyjadril v tom zmysle, že je potrebné schváliť
rozšírenie územného plánu obce (UPO) obecným zastupiteľstvom. Náklady na rozšírenie
UPO predstavujú cca 2000 €, nedoriešená je prístupová cesta – je v správe SPF, jedine
riešiť dlhodobým prenájmom. Zainteresovaní by sa určitou finančnou čiastkou na tomto
podieľali.
Timotej Martoník – zainteresované strany je potrebné predvolať, určiť podmienky
rozšírenia UPO ako aj spolufinancovanie, všetko predložiť písomne podpísané na ďalšom
zasadnutí OZ. Prvoradé je riešiť prístupovú cestu pre výstavbu RD. S uvedenou
podmienkou súhlasili všetci prítomní poslanci OZ.

UZNESENIE č. 5/2014
a)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o aktualizácii a
rozšírení územného plánu obce Brezany.
b)Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce prizvať zainteresované strany
k prejednaniu rozšírenia UPO a zároveň písomne riešiť podmienky rozšírenia UPO.
c) Výsledok jednania predložiť v písomnej forme s podpismi žiadateľov na ďalšie
zasadnutie OZ.
Z: starosta obce
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0 ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 5 – Dodatok č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov pre MŠ
Brezany
Starosta obce navrhol normatív na žiaka vo výške 2028 € na rok 2014, spolu na originálne
školské kompetencie 44111 €.
UZNESENIE č. 6/2014
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2014 o určení výšky finančných
prostriedkov pre MŠ Brezany.
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K Bodu č. 6 . – Zvýšenie ceny vodného - vody spotrebovanej v roku 2014
Starosta obce navrhol zvýšenie ceny vodného – vody spotrebovanej v roku 2014 a platenej
v roku 2015 na sumu 0,65 €/1m3. Uvedené cena je v súlade s potvrdením ceny vodného
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, kde maximálna cena je stanovená
0,6648/m3.
UZNESENIE č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v limite určeným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava zvýšenie ceny vodného na rok 2014, vyberanej v roku 2015 na 0,65 €/m3.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 7 - Vypracovanie geometrického plánu pre lokalitu DIEL - cesta,
pre lokalitu PECKOVAN vodný tok
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o potrebe vypracovania geometrického
lánu pre lokalitu Diel a Sadisko – v minulosti došlo k zmene koryta potoka a k posunu
pôvodnej cesty.
UZNESENIE č. 8/2014
a)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vypracovanie geometrického plánu pre lokalitu
DIEL – cesta, Sadisko – potok.
K bodu 8 – R ô z n e
Pod bodom rôzne bolo prejednané
• Prenájom cisterny BSC C 38V na vodu pre obec Divina na dobu 10 rokov
UZNESENIE č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom cisterny na vodu BSC C 38V pre Obec Divina
na dobu 10 rokov.
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
• Konanie spoločenského posedenia – Deň matiek
UZNESENIE č. 10/2014
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie spoločenskej akcie Deň matiek na deň 10.
mája 2014 – v sobotu - od 15, 00 hod. v sále KD Brezany.
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie upomienkového darčeka a poskytnutie
občerstvenia na jednu osobu/matku v sume 6 €.

Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
• Výroba prenosného prístrešku a plachty na spoločenské udalosti a akcie obce.
UZNESENIE č. 11/2014
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrobu kovového stanového prístrešku firmou KNIKOV
s.r.o. Žilina v sume 990 € bez DPH.
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrobu plachty pre stanový prístrešok na akcie
poriadané obcou.
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 9 - Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Denisa Štaffenová. Uznesenie bolo ako celok jednohlasne
schválené.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 14 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod.
Zapísala: Štaffenová

....................................................
Kamil PECKO v.r.
starosta obce

Overovatelia:
Iveta Brezianská Bc.
Timotej Martoník

_______________________
_______________________

Návrhová komisia :
Denisa Štaffenová

_______________________

Emília Hubočanová

_______________________

