Zápisnica č. 4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa
14.08.2014 o 19, 00 hod.
_____________________________________________________________________
Prítomní

:

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

Neprítomní - ospravedlnení: Denisa Štaffenová, Ing. Marianna Krišťaková
Ďalší prítomní:
Helena Šupejová, hlavný kontrolór obce
Drahomíra Štaffenová, zapisovateľ
Verejnosť:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Úprava rozpočtu pre rok 2014
Smernica -Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu

Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018
a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období
2014-2018

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 5 a OZ je uznášania schopné.
Program rokovania bol doplnený 9/1 – Plán kontrol na 2. polrok 2014; 9/2 – Informácia
o plnení rozpočtu obce k 30.06.2014; 9/3- Schválenie obstarávateľa a spracovateľa Zmeny a
Doplnku č. 1 ÚPO obce Brezany.
Starosta dal o predmetnom doplnení programu hlasovať.
Hlasovanie :
ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
UZNESENIE č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 14.08.2014
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Úprava rozpočtu pre rok 2014
6. Smernica -Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
7. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu

8. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018 a určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2014-2018
9/1 – Plán kontrol hlavného kontrolóra na 2. polrok
9/2 – Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.06.2014;
9/3- Schválenie obstarávateľa a spracovateľa Zmeny a doplnku č. 1 ÚPO obce Brezany
10. R ô z n e
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0

K bodu č.2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Emília Hubočanová, Branislav Brezianský
Návrhová komisia: Iveta Brezianská Bc ., Pavol Špánik
Zapisovateľka: - Drahomíra Štaffenová
UZNESENIE č. 29/2014
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: pp. Iveta Brezianská Bc .,
Pavol Špánik
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: pp. Emília Hubočanová,
Branislav Brezianský
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
Návrhy poslancov:

neboli predložené žiadne návrhy

K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ a konštatoval, že
uznesenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia. Nedoplatky na dani a poplatkoch sa budú
riešiť splátkovým kalendárom s vyrovnaním dlhov do konca roku 2014 u neplatičov: Jazdecký
areál Brezany, Miroslav Marušák a Špániková Martina.
V prípade nesplnenia povinnosti úhrady DaP tieto budú postúpené právnikovi za účelom ich
vymáhania.
Uznesenie č. 30/2014
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 3. zasadnutia OZ zo dňa 18.06.2014.
K bodu č. 4 – Žiadosti, sťažnosti
• Žiadosť Jazdeckého areálu Brezany o splátkový kalendár na úhradu daní a poplatkov
• Vyhlásenie Agrodružstva Žilina – Bánová k nájmu pozemkov v katastrálnom území
Brezany
•
K bodu č. 5 – Úprava rozpočtu pre rok 2014
Ekonomická pracovníčka obce informovala prítomných o rozpočtovom opatrení č. 3/2014,
kde došlo k úprave položiek, u ktorých sa predpokladá zvýšenie resp. zníženie čerpania.
Po 31.08.2014 by k úprave nemalo dôjsť, len v ojedinelých prípadoch – havarijný stav,
neodkladné plnenie úloh obce.

UZNESENIE č.31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2014 - úpravu rozpočtu pre rok
2014 v príjmovej časti na sumu 172737 €, vo výdajovej časti na sumu 169131 €
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 6 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starosta obce spoločne s ek. pracovníčkou predložili k prejednaniu „Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Brezany.
UZNESENIE č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje- Smernicu - Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Brezany.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
Starosta obce na návrh EP obce navrhol OZ schváliť čerpanie prostriedkov z RF obce
na vybavenie kancelárie pracovníčky OcU z dôvodu nástupu novej pracovníčky na čiastočný
úväzok na obecný úrad ako aj zastaraného vybavenia kancelárie – kancelársky nábytok cca
20-ročný, ktorý bol nakúpený sčasti ako opotrebovaný.
UZNESENIE č. 33/2014
a)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o vybavení
kancelárie obecného úradu z dôvodu nástupu novej pracovníčky na OcÚ od 01.09.2014 ,
ako aj zastaraného vybavenie kancelárie.
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov na vybavenie kancelárie nábytkom
a informačným systémom z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky.
Hlasovanie:

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽALO SA

0

K bodu č. 8 - Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018
a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2014-2018
UZNESENIE č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo obce BREZANY určuje
a)v zmysle § 11 ods. 3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva Obce BREZANY na celé
volebné obdobie 2014 – 2018
b)v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie
starostu, starostovi Obce BREZANY na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu
funkcie starostu na plný úväzok.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci (menovite): Iveta Brezianská Bc., , Timotej
Špánik, Branislav Brezianský, Emília Hubočanová

Martoník , Pavol

Hlasovali za (menovite): Iveta Brezianská Bc., , Timotej
Branislav Brezianský, Emília Hubočanová

Martoník , Pavol Špánik,

proti (menovite): 0
zdržali sa (menovite): 0

Dôvodová správa
Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce.
Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
počet poslancov na celé volebné obdobie roku 2014 – 2018 určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rokov 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh uznesenia.
Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu 9/1 – Plán kontrol hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce p. Helena Šupejová, predložila OZ plán kontrol na 2. polrok 2014.
UZNESENIE č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol HK na 2.polrok 2014.
K bodu 9/2 – Plnenie rozpočtu k 30.06.2014
Ekonomická pracovníčka obce p. Štaffenová predložila prítomným plnenie rozpočtu obce
Brezany k 30.06.2014. Konštatovala, že plnenie príjmov na upravený rozpočet 170317 € je
plnenie vo výške 92757,16 €, čo predstavuje 54 %, čerpanie výdavkov na upravený rozpočet
167339 je čerpanie vo výške 75137,65 €, čo predstavuje plnenie na 45 %.
UZNESENIE č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Obce Brezany
k 30.06.32014
K bodu 9/3 - Schválenie obstarávateľa a spracovateľa Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPO
obce Brezany
Starosta obce predložil poslancom ponuky na obstarávateľa a spracovateľa Zmeny a Doplnku
č. 1 k územnému plánu obce Brezany. Z predložených ponúk boli schválení predkladatelia
s najnižšou ponukou.
UZNESENIE č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstarávateľa – Zmena a doplnok č. 1 ÚPO obce Brezany
Ing.arch. Vladimír Barčiak, Žilina s cenovou ponukou 3000 €.
UZNESENIE č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovateľa – Zmena a doplnok č. 1 ÚPO obce Brezany
Ing. arch. Zdena Brzá, Považská Bystrica s cenovou ponukou 3500 €.
K bodu č. 10 – R ô z n e
Pod bodom rôzne bolo prejednané:

•
•
•
•
•

•

prijatie do pracovného pomeru pracovníčky obecného úradu na čiastočný úväzok;
výkon prác v areáli MŠ Brezany, poďakovanie riaditeľke MŠ p. Martoníkovej
za príkladný prístup;
na ďalšie zasadnutie OZ pripraviť na schválenie komisiu na prevzatie písomností
a materiálov starostu obce novozvoleným starostom;
čerpanie dovolenky starostu obce – je potrebné túto vyčerpať z dôvodu nedostatku
FP na jej preplatenie;
spolufinancovanie zmeny a doplnku č. 1 ÚPO obce Brezany – finančné prostriedky
pred schválením zložiť do depozitu zo strany vlastníkov pozemkov, ktorých sa
rozšírenie ÚPO bezprostredne dotýka ;
prejednanie protokolu z kontroly Okresnej prokuratúry k VZN č. 3/2013 o dočasnom

obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a spôsobe náhradného zásobovania vodou
UZNESENIE č. 39/2014
a)Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce pripraviť zoznam členov komisie
k prevzatiu písomnej agendy a materiálov novozvoleným starostom obce.
b)Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce vyčerpať celú dovolenku za r.
2013 a 2014 do ustanovujúcej schôdze novozvoleného zastupiteľstva z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov na jej preplatenie.
UZNESENIE č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Protokol z previerky dodržiavania
zákonnosti rozhodovania orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov
a verejných kanalizácií.

K bodu č. 11 - Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Iveta Brezianská Bc.. Uznesenie bolo ako celok
jednohlasne schválené.
Hlasovanie: ZA
5
PROTI
0 ZDRŽALO SA 0
K bodu č. 12 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,00 hod.
Zapísala: Štaffenová
....................................................
Kamil PECKO v.r.
starosta obce
Overovatelia:
Emília Hubočanová , v.r.
Branislav Brezianský, .v.r.

Návrhová komisia :
Pavol Špánik, v.r.
Iveta Brezianská Bc., v.r.

