Zápisnica č. 5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 07.11.2014 o 19, 00 hod.
_____________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce - Kamil PECKO
Poslanci OZ : Iveta Brezianská Bc., , Denisa Štaffenová, Ing. Marianna Krišťaková,
Pavol Špánik, Branislav Brezianský,
Neprítomní - ospravedlnení: Timotej Martoník, Emília Hubočanová
Ďalší prítomní: Helena Šupejová, hlavný kontrolór obce
Drahomíra Štaffenová, zapisovateľ
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Schválenie presunu položiek rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu pre rok 2014
6. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
7. Schválenie VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a o náhradnom zneškodňovaní žúmp
8. Stanovisko HK k rozpočtu Obce Brezany na rok 2015 a roky 2016 - 2017
9. Schválenie rozpočtu a rok 2015 a rozpočet na roky 2016-2017
10. Prejednanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2013 a dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z.
11. R ô z n e
Kultúrno-spoločenská akcia Mikuláš
Miestne dane a poplatky, odmena
Ukončenie funkčného obdobia starostu obce
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia OZ vykonal starosta obe, privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia, konštatoval, že OZ je uznášania schopné
UZNESENIE č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 07.11.2014
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Schválenie presunu položiek rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu pre rok 2014
6. Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
7. Schválenie VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a o náhradnom zneškodňovaní žúmp
8. Stanovisko HK k rozpočtu Obce Brezany na rok 2015 a roky 2016 - 2017

9. Schválenie rozpočtu a rok 2015 a rozpočet na roky 2016-2017
10. Prejednanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2013 a dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z.
11. R ô z n e
Kultúrno-spoločenská akcia Mikuláš
Miestne dane a poplatky, odmena
Ukončenie funkčného obdobia starostu obce
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
Hlasovanie:
ZA 5 PROTI 0
ZDRŽALO SA 0
K bodu 2 – starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Štaffenovú Denisu a Ing. Krišťakovú Mariannu,
za overovateľov zápisnice pp. Brezianskú Ivetu Bc. a Špánika Pavla. Vedením zápisnice poveril p. Drahomíru
Štaffenovú.
UZNESENIE č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: pp. Štaffenová Denisa, Ing. Krišťaková Marianna
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: pp. Iveta Brezianská Bc., Pavol Špánik
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu 3 – kontrola plnenia uznesení.
K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií - starosta obce predložil žiadosť občanov obce lokality
Rybníky na osadenie dopravných značiek na miestnej komunikácii. K predmetnej žiadosti sa vyjadrili poslanci OZ
v tom zmysle, že je potrebné osadenie dopravných značiek na základe návrhu DI, ale nakoľko pre rok 2014 nie
sú rozpočtované náklady na výrobu a osadenie značiek v požadovanej sume 700 – 1000 € navrhli, v tomto roku
osadiť len nevyhnutné 3 dopravné značky s tým, že zvyšok bude predmetom jednania v roku 2015 ako aj
zapracované do rozpočtu obce.,
UZNESENIE č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov obce v lokalite Rybníky na osadenie dopravných
značiek na MK a schvaľuje v počte 2 ks č. B6 a dodatok E12, ostatné dopravné značenie sa bude riešiť
v rozpočtovom období roku 2015.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0
Termín : 30.11.2014
Zodpovedá: Pavol Špánik, zástupca starostu obce

K bodu 5 – Schválenie presunu položiek rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu pre rok 2014 starosta
obce a ekonómka obce predložili návrh na presun položiek rozpočtu – RO 4/2014 v rámci upraveného rozpočtu
zo dňa 14.8.2014.
UZNESENIE č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 4/2014 – presun položiek rozpočtu v rámci upraveného
rozpočtu zo dňa 14.08.2014.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu 6 – Návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad predložil starosta obce. Uvedený návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote
v úradnej tabuli obce a na www.obecbrezany.sk . Vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne
pripomienky a návrhy, navrhol VZN č. 1/2014 o miestnych ... schváliť.

UZNESENIE č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za odpad a drobný stavebný odpad.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp
Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp.
Predmetné VZN bolo zverejnené zákonom určenej dobe v úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce .
Vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy, navrhol VZN č. 2/2014 o dočasnom
obmedzení ... schváliť.
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp .
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Brezany k rozpočtu - hlavná kontrolórka obce p. Helena
Šupejová predniesla prítomným stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2015 a roky 2016-2017.
UZNESENIE č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Brezany k rozpočtu na rok 2015
a roky 2016-2017.
K bodu 9 - Schválenie rozpočtu a rok 2015 a rozpočet na roky 2016-2017– Starosta obce predložil na
schválenie návrh rozpočtu na rok 2015 a roky 2016, ktorý bol vyvesený na pripomienkovanie v úradnej tabuli
obce a na www.obecbrezany.sk . Vzhľadom k tonu, že neboli dané žiadne pripomienky k návrhu nechal schváliť
rozpočet na rok 2015 tak, ako bol navrhnutý.
UZNESENIE č. 48/2014
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 v príjmovej časti vo výške 170155 €.,
vo výdajovej časti 170132 €
b)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2016-2017.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu č.10 - Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2013
Ekonomická pracovníčka obce p. Štaffenová Drahomíra predniesla prítomným záverečnú správu nezávislého
audítora o overení účtovnej uzávierky Obce Brezany za rok 2013 a dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods.5 zákona č. 540/2007 Z.z..
Uznesenie č. 49/2013
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie “Správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky
Obce Brezany za rok 2013“.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23 ods.5 zákona č. 540/2007 Z.z.“.
.

K bodu č. 11 –
1. Kultúrne akcie obce – Mikuláš, Predsilvestrovské stretnutie občanov
Starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanými kultúrnymi akciami obce – Mikuláš pre deti
a Predsilvestrovské stretnutie občanov obce.
Poslanci sa zhodli na termínoch konania akcií :
• Mikuláš dňa 05.12.2014 o 16,00 hod na verejnom priestranstve pred Obecným úradom
Podávať sa bude občerstvenie pre deti a dospelých, deťom budú odovzdané mikulášske balíčky.
Z rozpočtu obce z položky reprezentačné schválili príspevok
vo výške 50,00 €.
• Predsilvestrovské stretnutie občanov na deň 30.12.2013 od 15,00 hod. na verejnom priestranstve pred
Obecným úradom.
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) Konanie kultúrnej akcie pre deti obce Mikuláša na deň 05.12.2014 o 16,00 hod., čiastku na mikulášske
balíčky vo výške 50,00 €.
b) Konanie kultúrnej akcie Predsilvestrovské stretnutie občanov obce na deň 30.12.2014 od 15,00 hod.
a financovanie nákladov na občerstvenie z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
ZA 5 PROTI 0
ZDRŽALO SA 0
Zodpovední. Poslanci OZ
2. Odmena zástupcovi starostu obce – starosta obce navrhol vyplatenie jednorázovej odmeny
zástupcovi starostu obce p. Pavlovi Špánikovi vo výške 500,00 € za celoročnú aktivitu v roku 2014.
UZNESENIE č. 50/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcovi starostu obce p. Pavlovi Špánikovi za rok 2014 vo výške
500 €.
Hlasovanie:
ZA 4 PROTI 0
ZRŽALO SA 1 (Pavol Špánik)

3. Ukončenie volebného obdobia, voľby do orgánov samosprávy obcí – protokolárne odovzdanie
materiálov a ostatných náležitostí.
UZNESENIE č. 51/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu v zložení pp. Timotej Martoník, Helena Šupejová, Iveta Brezianská ,Bc.
na prevzatie všetkých potrebných náležitostí od starostu obce p. Kamila Pecku súvisiacich s ukončením výkonu
funkcie starostu obce po dátume 15.11.2014 najneskôr do konania ustanovujúcej schôdze novozvoleného OZ
a ukladá o tom vyhotoviť písomný záznam (protokol) podpísaný členmi komisie, starostom p. Kamilom Peckom
a novozvoleným starostom obce.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

4. Odpis pohľadávky- ek.pracovníčka obce informovala prítomných o pohľadávke na poplatkoch za KO od
r. 2006-2012, kde je celkom suma nedoplatkov 143,83. Z dôvodu nevymožiteľnosti starosta obce
navrhol poslancom OZ túto čiastku odpísať.

UZNESENIE č. 52/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 143,83 z účtu 318011, 318012..
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu 12- Návrh na uznesenie predniesla p. Denisa Štaffenová. Uznesenie bolo ako celok schválené.
Hlasovanie:

ZA 5

PROTI

0

ZDRŽALO SA 0

K bodu 13 – Záver zasadnutia vykonal starosta obce, poďakoval všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Štaffenová

Kamil PECKO v.r.
starosta obce

