Zápisnica č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa
28.05.2014
o 18, 00 hod.
_____________________________________________________________________
Prítomní

:

Starosta obce - Kamil PECKO
Poslanci OZ : Pavol Špánik, Iveta Brezianská Bc., Emília
Hubočanová, Denisa Štaffenová, Timotej Martoník ,
Ing. Marianna Krišťaková, Branislav Brezianský
Neprítomní - ospravedlnení:

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. Prehodnotenie a schválenie platu starostu obce
6. Prejednanie a schválenie Výročnej správy Obce Brezany za rok 2013
a Záverečného účtu Obce Brezany za rok 2013
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Brezany
za rok 2013
8. Úprava rozpočtu pre rok 2014
9. Prevádzka MŠ Brezany počas letných prázdnin
10. R ô z n e
11.Návrh na uznesenie
12.Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Kamil Pecko, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Branislav Brezianský, Marianna Krišťakova,Ing.
Návrhová komisia: Iveta Brezianská Bc ., Denisa Štaffenová
Zapisovateľka: Drahomíra Štaffenová
Hlasovanie:

ZA

Návrhy poslancov:

7

PROTI

0

ZDRŽALO SA

neboli predložené žiadne návrhy

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa

0

3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Prehodnotenie a schválenie platu starostu obce
Prejednanie a schválenie Výročnej správy Obce Brezany za rok 2013 a Záverečného
účtu Obce Brezany za rok 2013
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Brezany za rok 2013
8. Úprava rozpočtu pre rok 2014
9. Prevádzka MŠ Brezany počas letných prázdnin
10. R ô z n e
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
UZNESENIE č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ Brezany.
Hlasovanie:

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

UZNESENIE č.13/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: pp. Denisa Štaffenová, Iveta
Brezianská Bc.,
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: pp Branislav Brezianský, Ing.
Marianna Krišťaková
Hlasovanie: ZA
7
PROTI
0 ZDRŽALO SA
Vedením zápisnice poveril p. Drahomíru Štaffenovú

0

K bodu č. 3 - Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 19.03.2014
Predložil starosta obce. Prijaté uznesenia boli splnené, uznesenie č. 5/2014 pod písm. b),c),
ktoré zostáva v platnosti .
Uznesenie č. 14/2014
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 z 1. zasadnutia OZ zo dňa 19.03.2014.
K bodu č.4 – Žiadosti, sťažnosti občanov
Žiadosti na prejednanie neboli predložené žiadne.
K bodu č. 5 – Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obceStarosta
obce informoval o zákonom stanovenej povinnosti o ročné prehodnotenie platu starostu obce
ako aj hlavného kontrolóra obce. v roku 2013 bola priemerná mzda v N H vo výške 824,00 €.
Koeficient prepočtu platu pre starostu obce je 1,65 au HK 1,285. Poslanci jednohlasne
schválili plat starostu obce pre rok 2014 vo výške 1370,00 € mesačne a pre HK obce vo
výške 74,00 € pri pracovnom úväzku 0,07.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) Plat starostu obce pre rok 2014 vo výške 1370,00 € mesačne
b) Plat hlavného kontrolóra obce vo výške 74,00 € mesačne
Hlasovanie:

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č.6: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce
Brezany za rok 2013
Hlavný kontrolór obce, p. Helena Šupejová, predniesla prítomným stanovisko k Záverečnému účtu Obce Brezany za rok 2013. Konštatovala, že hospodárenie v roku 2013 bolo
plusové, nevyskytli sa žiadne nezrovnalosti a doporučila Obecnému zastupiteľstvu schváliť
Záverečný účet Obce Brezany za rok 2013 bez výhrad.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu Obce Brezany za
rok 2013.
K bodu č. 7 – Výročná správa a Záverečný účet Obce Brezany za rok 2013
Výročnú správu Obce Brezany a Záverečný účet Obce Brezany za rok 2013 predložila
prítomným p. Štaffenová, ekonomická pracovníčka obce. Konštatovala, že uvedené materiály
boli v zákonom predpísanej dobe zverejnené na webovej stránke obce ako aj v úradnej tabuli
obce. Hospodársky výsledok Obce Brezany za rok 2013 skončil plusom, prebytok finančných
prostriedkov (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) navrhla použiť na tvorbu rezervného
fondu.
UZNESENIE č. 17/2013
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Brezany za rok 2013
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu Obce Brezany za rok 2013.
c)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 5657,17 €, zistený
podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu obce.
Hlasovanie: ZA 7 PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 8 – Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Ekonomická pracovníčka obce predložila prítomným návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2014,
nakoľko v niektorých položkách došlo k prečerpaniu rozpočtu, hlavne v zdroji rozpočtu 111,
ale aj v čerpaní pod kódom zdroja 41.
Rozpočtové opatrenie v príjmovej časti predstavuje zvýšenie o 12007 €, vo výdajovej časti
rozpočtu zvýšenie o 8679 €.
UZNESENIE 18/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014 v príjmovej časti
rozpočtu na sumu 170317 € vo výdajovej časti rozpočtu na sumu 166839 €.
Hlasovanie: ZA 7 PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 9 – Prevádzka MŠ počas letných prázdnin
Starosta obce predložil požiadavku riaditeľky MŠ p. Zdenky Martoníkovej na prejednanie
prevádzkovania MŠ v Brezanoch počas letných prázdnin, vzhľadom na záujem rodičov o
umiestnenie detí z dôvodu zamestnanosti rodičov.
Poslanci OZ sa jednohlasne uzniesli na prevádzkovanie MŠ od 30.06.2014 do 11.07.2014.
UZNESENIE č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevádzkovanie MŠ Brezany v dobe od 30.06.2014
do 11.07.2014.
K bodu č. 10 – R ô z n e
Pod bodom rôzne bolo prejedenané:

•
•
•
•

Aktualizácia územného plánu obce
Obmedzenie bytovej výstavby v obci
Rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ Brezany
Spoločenská akcia Hurá prázdniny 29.06.2014 v športovom areáli
K jednotlivým bodom sa vyjadrili poslanci OZ a starosta obce.

UZNESENIE č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o obmedzení bytovej
výstavby v obci Brezany z dôvodu neaktuálnosti územného plánu obce.
UZNESENIE č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie spoločenskej akcie „Hurá prázdniny!“ na deň
29.06.2014 v priestoroch športového areálu Brezany.
Hlasovanie: ZA 7 PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
UZNESENIE č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ Brezany v období od
12.07. do 31.08.2014.
Hlasovanie: ZA 7 PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
UZNESENIE č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať mimoriadne zastupiteľstvo OZ, za
účelom prerokovania rozšírenia územného plánu obce a prizvať na zasadnutie p. Barčiaka,
osobu kompetentnú na výklad účelnosti a nutnosti rozšírenia UPO.
Hlasovanie: ZA 7 PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 11 - Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Iveta Brezianská Bc.. Uznesenie bolo ako celok
jednohlasne schválené.
Hlasovanie: ZA
7
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 12 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,30 hod.
Zapísala: Štaffenová
....................................................
Kamil PECKO v.r.
starosta obce
Overovatelia:
Branislav Brezianský
_______________________
Marianna Krišťaková, Ing.
_______________________

Návrhová komisia :
Denisa Štaffenová
_______________________
Iveta Brezianská Bc.
_______________________

