ZÁPISNICA Č.2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 17.02.2015 o 18:00 hod.
_______________________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce –Bc.Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Miloš Brezáni, Emília Hubočanová, Pavol Špánik, , Renáta Zuščáková,
Neprítomní - ospravedlnení: , Viera Martoníková, Ing. Michal Tvrdý
Ďalší prítomní: Drahomíra Štaffenová- zapisovateľ,
Verejnosť: PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
3. Schválenie zmluvy o vstupe obce do Spoločného obecného úradu
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obe, privítala prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia, krotí menovaní obdržali zákonom stanovenom termíne.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 17.02.2015
1. Otvorenie.
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa.
3. Schválenie zmluvy o vstupe obce do Spoločného obecného úradu.
4. Rôzne.
5. Návrh na uznesenie.
6. Záver.
Hlasovanie: ZA 5
PROTI
0
ZRŽALO SA
0
K bodu 2 – starostka obce navrhla do návrhovej komisie pp. Emília Hubočanová, Juraj Belan.
Za overovateľov zápisnice pp. Renáta Zuščáková, Pavol Špánik.
Za zapisovateľa Drahomíra Štaffenová.
UZNESENIE č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: pp. . Emília Hubočanová, Juraj Belan.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice:, pp. Renáta Zuščáková Pavol Špánik.
Obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice p. Drahomíru Štaffenovú.
Hlasovanie: ZA 5
PROTI
0
ZRŽALO SA
0
K bodu 3 – Schválenie zmluvy o vstupe obce do Spoločného obecného úradu
Starostka obce informovala prítomných o zriadení Spoločného obecného úradu (SOÚ) so sídlom v Strečne, ktorý
bude sídliť na nám. M.R.Štefánika 1, Žilina, v administratívnej budove Lesov SR š.p.. SOÚ bude zastrešovať 11
obcí, pracovať v ňom budú dve pracovníčky. SOÚ bude na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku a pozemných komunikácií. Svoju činnosť začne od 01.04.2015. Počiatočný vklad – príspevok na SOÚ
bude 2€/1 obyvateľ, bežný transfér zo ŠR, pravidelne štvrťročne bude predkladané vyúčtovanie nákladov na
činnosť SOÚ.

UZNESENIE č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie a účasť Obce Brezany v Spoločnom obecnom úrade so sídlom
v Strečne na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:
a) územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov;
b) pozemných komunikácií v zmysle § 2 a) ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
podľa ktorého z okresných úradov na obce prechádzajú pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu
podľa § 120 odst. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pre miestne
a účelové komunikácie.
c) Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Strečne.
Hlasovanie: ZA 5

PROTI

0

ZRŽALO SA

0

K bodu č. 4 – R ô z n e
Pod bodom rôzne bolo prejednané
• Starostka obce informovala o príprave osláv 50-teho výročia založenia MŠ - je potrebné prejednať
s riaditeľkou MŠ všetky potrebné náležitosti
• p. Miloš Brezáni - poukázal na nutnosť opravy cesty za ihriskom – cesta je vo veľmi zlom stave,
nekvalitný povrch , pri suchom počasí vzniká veľká prašnosť, na ceste sú výtlky, potrebné vyspraviť
kvalitnou asfaltovou vrstvou;
• p. Renáta Zuščáková – informovala sa o osobe, ktorá rozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ Brezany .
• príprava a organizácia Dňa matiek, 5. Ročníka hodových slávností – včas zabezpečiť program.
K bodu 5 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Emília Hubočanová. Uznesenie bolo ako celok schválené.
Hlasovanie: ZA 5
PROTI
0
ZRŽALO SA
0
K bodu 15 – Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Štaffenová
Návrhová komisia: Emília Hubočanová,v.r.
Juraj Belan, v.r.
Bc. Iveta Brezianská, v.r.
starostka obce

