ZÁPISNICA Č 7/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 22.09.2015 o 18:00 hod.
__________________________________________________________________________

Prítomní: Starosta obce – Bc. Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Miloš Brezáni, Pavol Špánik, , Renáta Zuščáková, Viera Martoníková,
Emília Hubočanová, Ing. Michal Tvrdý
Neprítomní - ospravedlnení:
Hlavný kontrolór obce - Helena Šupejová
Ostatní prítomní: Drahomíra Štaffenová, Katarína Trnovcová, Bc.- zapisovateľ
Verejnosť: - nebola prítomná žiadna 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
Projekt BIO obec – schválenie spoluúčasti na projekte v rámci Mikroregiónu Hričov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obe, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 22.09.2015
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Projekt BIO obec – schválenie spoluúčasti na projekte v rámci Mikroregiónu Hričov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Špánik Pavol, p.
Emília Hubočanová, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Emília Hubočanová,
p. Špánik Pavol, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 2 – Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Starostka obce navrhla do návrhovej komisie p. Juraj Belan, p. Miloš Brezáni
Za overovateľov zápisnice p. Ing. Michal Tvrdý, p. Renáta Zuščáková
Za zapisovateľa p. Katarínu Trnovcovú
UZNESENIE č. 50/2015
a)
b)
c)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. Renáta Zuščáková, p. Miloša
Brezáni
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Viera Martoníková, p.
Emília Hubočanová
Obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Katarínu Trnovcovú

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Emília Hubočanová,
p. Viera Martoníková, p. Špánik Pavol, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Emília Hubočanová, p.
Viera Martoníková, p. Špánik Pavol, p. Michal Tvrdý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce prítomných informovala o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené.
Starostka obce informovala OZ o potrebe doriešenia osvetlenia miestneho kostola ako aj
postupe prác pri prekrytí kanalizácie a dokončenia týchto prác zasypaním štrkom.
Skonštatovala, že úplné dokončenie prekrytia kanalizácie a vybudovanie chodníka je závislé od
finančných možností obce.

UZNESENIE č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Emília Hubočanová,
p. Špánik Pavol, p. Viera Martoníková, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Brezáni Miloš, p. Viera Martoníková,
p. Špánik Pavol, p. Emíllia Hubočanová, p. Ing. Michal Tvrdý
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Na Obecný úrad do rúk starostky obce bola doručená žiadosť p. Renáty Zuščákovej – nájomcu
prevádzky Športklub o zatvorenie prevádzky v období od 1.11.2015 do 31.03.2016 a zároveň
odpustenie nájmu NB za uvedené obdobie z dôvodu vysokej nákladovosti počas zimného
obdobia. Poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť p. Renáty Zuščákovej
UZNESENIE č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) uzatvorenie prevádzky ŠPORTKLUB Brezany v období od 1.11.2015 – 31.3.2016,
b) odpustenie nájmu za obdobie od 1.11.2015 – 31.3.2016.
UZNESENIE č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá p. Renáte Zuščákovej nájomcovi prevádzky ŠPORTKLUB Brezany
zabezpečiť počas zimného obdobia 2015/2016 prekurovanie prevádzky, z dôvodu zamedzenia
možnej škody na majetku obce
termín: priebežne
zodpovedá: v texte
K bodu 5 – Projekt BIOobec – schválenie spoluúčasti na projekte v rámci Mikroregiónu Hričov
Starostka obce informovala poslancov OZ o pripravovanom projekte BIOobec cez Mikroregión
Horný Hričov, ktorého súčasťou by mala byť aj Obec Brezany. Apelovala na poslancov OZ, aby
schválili účasť obce Brezany v tomto projekte, s odvolaním sa na Zákon č. 79/2015 Z. z., ktorý
ukladá zabezpečiť obciam nakladanie s bio odpadom podľa tohto zákona. Zdôraznila výhodu
zapojenia sa do projektu cez Mikroregión Horný Hričov, ktorý združuje 12 obcí, nakoľko
náklady na zabezpečenie kompostérov do každej domácnosti a pre PO a jedného štiepkovača
pre obec budú tvoriť maximálne 1.836,72 €.

UZNESENIE č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo na základe podanej informácie starostkou obce o nakladaní
s biologickými odpadmi sa uznieslo:
a) schvaľuje realizáciu projektu BIOobec o nakladaní s biologickými odpadmi,
b) schvaľuje spoluúčasť vo výške 5% v tomto projekte, v maximálnej výške 1.836,72 €,
c) ukladá uvedenú čiastku finančných prostriedkov zapracovať do rozpočtu pre rok 2016.

K bodu 6 – Rôzne
 Starostka obce informovala prítomných o odstránení povrchovej vrstvy návozu na
miestnej komunikácií za ihriskom. Konštatovala, že aj napriek tejto úprave MK nie je
v požadovanom stave. Uvedené si vyžaduje väčší obnos finančných prostriedkov na
položenie asfaltu resp. betónu. Je potrebné zabezpečiť celkový sklon MK a
vybudovanie odtoku. Navrhla, že všetky miestne komunikácie v obci, ktoré nie sú
v dobrom stave, by sa mali riešiť cez projekt a možné získanie finančných prostriedkov
z eurofondov resp. úverom nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov na
realizáciu rekonštrukcie MK v obci. Projektom by bolo možné riešiť len miestne
komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce.
 P. Miloš Brezáni poslanec OZ sa dotazoval, či bude opravená cesta, po ktorej jazdia autá
zabezpečujúce výstavbu diaľnice. Ďalej na vývoz hnoja cez obec.
 P. Michal Tvrdý Ing. poslanec OZ dotazoval sa ako je to s osadením značiek (obytná
zóna a koniec obytnej zóny) v lokalite Rybníky. Ďalej či aj naďalej nebude obec uvažovať
o výmene verejného osvetlenia. Navrhol zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na zber
veľkoobjemového komunálneho odpadu pre občanov v jesennom období.
 P. Pavol Špánik, zástupca starostky obce reagoval na pripomienku p. Tvrdého
v súvislosti s osadením dopravných značiek a podotkol, že tieto značky nesplnia svoj
účel, pretože obytná zóna je v celej obci a nie je označená, takže by bolo ideálne osadiť
značku obytná zóna na začiatku obce a koniec obytnej zóny na konci obce. Navrhol
vyriešiť tento stav osadením dopravnej príkazovej značky zníženia rýchlosti.
 Starostka obce reagovala na dotazy a pripomienky poslancov OZ. Verejné osvetlenie
bude riešené podľa finančných prostriedkov obce postupných zakúpením LED
osvetlenia a jeho výmenou, zber veľkoobjemového komunálneho odpadu bude riešený
v mesiaci október umiestnením VKK v celkovom počte 4 ks.
 Starostka obce informovala o zabezpečení 1 . ročníka BREZANSKÉHO JARMOKU
a potreby postavenia kovového prístrešku vzhľadom na očakávané nepriaznivé počasie.
Apelovala na poslancov OZ, aby sa týchto práce pred a počas konania jarmoku
zúčastnili.

K bodu 7 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol p. Juraj Belan. Uznesenie ako celok bolo schválené.
K bodu 8 – Záver
Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Trnovcová Katarína
Návrhová komisia:
Juraj Belan

..............................................

Miloš Brezáni

.............................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Tvrdý

.............................................

Renáta Zuščáková

...............................................

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

