ZÁPISNICA Č 8/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 12.10.2015 o 17:00 hod.
__________________________________________________________________________

Prítomní: Starosta obce – Bc. Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Pavol Špánik, , Renáta Zuščáková, Viera Martoníková, Emília
Hubočanová, Ing. Michal Tvrdý
Neprítomní - ospravedlnení: Miloš Brezáni
Hlavný kontrolór obce - Helena Šupejová
Ostatní prítomní: Katarína Trnovcová, Bc.- zapisovateľ
Verejnosť: - Timotej Martoník, Tibor Martoník, Štefan Pecko, Ľudovít Kasper, Branislav Polkoráb,
Peter Vachan
PROGRAM:
Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Prehodnotenie možnosti realizácie výstavby komunikácie v lokalite Rybníky na parcele
č. 377/29
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 12.10.2015
Program:
Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Prehodnotenie možnosti realizácie výstavby komunikácie v lokalite Rybníky na parcele
č. 377/29
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Emília Hubočanová,
p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, 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. Vieru Martoníkovú, p. Emíliu Hubočanovú.
Za overovateľov zápisnice p. Ing. Michala Tvrdého, p. Pavla Špánika.
Za zapisovateľa p. Katarínu Trnovcovú.
UZNESENIE č. 56/2015
a)
b)
c)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. Viera Martoníková, p. Emília
Hubočanová.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Ing. Michal Tvrdý, p. Pavol
Špánik
Obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Katarínu Trnovcovú.

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Emília Hubočanová, p. Viera
Martoníková, p. Špánik Pavol, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, 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.

UZNESENIE č. 57/2015
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. Emília Hubočanová, p. Špánik Pavol,
p. Viera Martoníková, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, 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 nebola doručená žiadna žiadosť, sťažnosť od občanov, organizácií.
K bodu 5 – Prehodnotenie možnosti realizácie výstavby komunikácie v lokalite Rybníky na
parcele č. 377/29
Starostka obce informovala OZ o žiadosti občanov obce z lokality Rybníky, na opravu
a dobudovanie MK v tejto lokalite.
K uvedenej informácií p. Ing. Polkoráb Branislav ako zástupca občanov lokality Rybníky,
predniesol návrh riešenia opravy a dobudovania MK, úhradu nákladov s tým spojených
z finančných prostriedkov združenia. Navrhol pomer úhrady nákladov vo výške 50% občania
lokality Rybníky a 50 % obec s tým, že uvedený podiel nákladov by bol uhrádzaný mesačne
v splátkach maximálne 100 €.
Starostka obce Ďalej informovala, že celkovú situáciu s opravou MK by bolo možné riešiť
prostredníctvom získania finančných prostriedkov z eurofondov. Navrhla, aby najskôr bola
podaná žiadosť na poskytnutie dotácie s eurofondov a nadväzne na to po schválení resp.
neschválení riešiť situáciu opravy a budovania MK v obci. Zároveň podotkla, že bude vyhlásené
verejné obstarávanie na dodávateľa materiálu a prác spojených s opravou a dobudovaním MK.
Prítomný občan p. Ing. Kasper Ľudovít sa k možnosti získania FP z eurofondov vyjadril
s určitými obavami, že získať tieto prostriedky, nakoľko v uvedenej sfére pracuje je málo
pravdepodobné.
Prítomní poslanci OZ sa stotožnili s návrhom p. Ing. Polkorába s tým, že ak dotácia nebude
schválená pristúpi sa na jeho návrh.
UZNESENIE č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. ponuku opravy a dobudovania MK v lokalite Rybníky predloženej združením
občanov uvedenej lokality,
2. informáciu o úhrade nákladov spojených s opravou a dobudovaním MK združením
občanov lokality Rybníky,
3. podiel obce na úhrade nákladov vo výške 50% z celkových nákladov a návrh
mesačných splátok maximálne do výšky 100 € až do vysporiadania nákladov vo
výške 50 %.

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

UZNESENIE č. 59/2015
OZ doporučuje starostke obce opätovne zvolať zasadnutie OZ po termíne 31.03.2016 a
prejednať uvedenú ponuku združenia lokality Rybníky za účelom celkového doriešenia
výstavby a dobudovania MK v predmetnej lokalite.
Termín: v texte
Zodpovedná: v texte
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Emília Hubočanová, p. Špánik Pavol,
p. Viera Martoníková, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Viera Martoníková,
p. Špánik Pavol,
p. Emíllia Hubočanová, p. Ing. Michal Tvrdý
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6 – Rôzne
• poslanec OZ p. Ing. Michal Tvrdý sa dotazoval, či by bola možná úprava komunikácie
v lokalite Rybníky, pred nastávajúcim zimným obdobím,
• poslankyňa p. Emília Hubočanová, poukázala na potrebu uzamykania areálu MŠ,
nakoľko dochádza ku škodám na majetku obci, poškodzovaním objektu MŠ a jeho
okolia,
• Prítomní občan p. Martoník Timotej sa dotazoval na akom základe boli opätovne
vrátené časti pozemkov vlastníkom p. Boldizsárovi parc. č. C-KN č. 395/18 TTP a parc.č.
395/19 TTP, parc.č. 395/27 TTP, p. Šupejovi parc.č. C-KN č. 395/16 a parc.č. 395/29
TTP, p. Brezianskemu parc.č. C-KN č. 395/17 TTP a parc.č. 395/28 TTP, ďalej sa zaujímal
o vlastníctvo prístupovej cesty k rodinným domom so súpisnými číslami 169, 172
a novostavbám v lokalite Radoš, poukázal na skutočnosť, že cesta nie je v ich
vlastníctve a na akom základe sa zabezpečuje vývoz odpadu, odhŕňanie snehu a pod.
Taktiež sa dotazoval na komunikáciu, ktorá bola pôvodne prepojená s parc. č. C-KN
395/2 TTP a ktorá je v súčasnej dobe prerušená parc. č. C-KN 395/7. Ďalej sa dotazoval
ako je to s pozemkom p. Flimelovej pri vodojeme nad kostolom.
• Na vznesené pripomienky a dotazy odpovedala starostka obce:
- dovoz štrku na vyspravenie MK bude zabezpečený,
- uzátvor areálu MŠ mimo prevádzky bude potrebné riešiť aj s riaditeľkou MŠ
p. Martoníkovou,

-

-

vrátenie pozemkov darovacou zmluvou bolo na základe zlého zamerania toku rieky
v lokalite Radoš,
bol vypracovaný geometický plán, ktorým sa pôvodná komunikácia prerušila (C-KN
č. 356/2 TTP), je potrebné prešetriť na katastrálnom úrade, akým spôsobom sa dá
komunikácia obnoviť,
prístupová komunikácia v lokalite Radoš nie je úplne doriešená,
o predmetnom probléme pozemku p. Flimelovej má obec poznatky a je to
v riešení.

Starostka obce informovala prítomných o pripravovanej akcii „Mikuláš“ na deň 5.12.2015.

UZNESENIE č. 60/2015
OZ schvaľuje konanie spoločenskej akcie „Mikuláš na deň 5.12.2015 pred Obecným úradom.
Náklady súvisiace s uvedenou akciou sa budú hradiť z rozpočtu obce.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Emília Hubočanová, p. Špánik Pavol,
p. Viera Martoníková, p. Michal Tvrdý
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Viera Martoníková,
p. Špánik Pavol,
p. Emíllia Hubočanová, p. Ing. Michal Tvrdý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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

