ZÁPISNICA Č 9/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 16.11.2015 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, Miloš Brezáni
Neprítomní - ospravedlnení:
Hlavný kontrolór obce - Helena Šupejová
Ostatní prítomní: Katarína Trnovcová, Bc.- zapisovateľ
Drahomíra Štaffenová – ekonomický pracovník obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
Schválenie VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku
Informácie o návrhu VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie, VZN č. 5/2015 o umiestňovaní
volebných plagátov, VZN č. 6/2015 o používaní a ochrane symbolov obce a VZN č.
8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na území obce Brezany
Informácia o návrhu rozpočtu obce Brezany na roky 2016 -2018
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obce, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 16.11.2015
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach

6. Schválenie VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku
7. Informácie o návrhu VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie, VZN č. 5/2015 o umiestňovaní
volebných plagátov, VZN č. 6/2015 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby, VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce a VZN č.
8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na území obce Brezany
8. Informácia o návrhu rozpočtu obce Brezany na rok 2016 – 2018
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Hubočanová
Emília, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Špánik Pavol,
p. Martoníková Viera , p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 2 – Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Starostka obce navrhla do návrhovej komisie p. Ing. Michala Tvrdého, p. Pavla Špánika.
Za overovateľov zápisnice p. Juraja Belana, p. Vieru Martoníkovú.
Za zapisovateľa p. Katarínu Trnovcovú.
UZNESENIE č. 60/2015
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. Ing. Tvrdý Michal, p. Špánik
Pavol
b)
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Belan Juraj,
p. Martoníková Viera
c)
obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Katarínu
Trnovcovú.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Hubočanová
Emília, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Špánik Pavol,
p. Martoníková Viera , p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
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. 61/2015
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová
Emília, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Špánik Pavol,
p. Martoníková Viera , p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
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 – Schválenie VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach
Starostka obce predložila návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach. Predmetné VZN bolo zverejnené zákonom
určenej dobe na webovej stránke obce. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne
pripomienky a návrhy, navrhla VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach schváliť.
UZNESENIE č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Hubočanová
Emília, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Špánik Pavol,
p. Martoníková Viera , p. Ing. Tvrdý Michal, p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6 –Schválenie VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku
Návrh VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku predložila starostka obce. Uvedený návrh bol
zverejnený zákonom schválenej lehote na webovej stránke obce. Vzhľadom na skutočnosť, že
neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy, navrhla poslancom OZ VZN č. 3/2015
o trhovom poriadku schváliť.

UZNESENIE č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2015 o trhovom poriadku.
Obecné zastupiteľstvo obce BREZANY v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.) a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto
všeobecne záväznom nariadení,
Trhový poriadok č. 3/2015 z 17.09.2015
Dôvodová správa
V záujme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a kultúrnosti predaja výrobkov a poskytovania
služieb a dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. bolo nevyhnutné
vypracovať nový Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce BREZANY Trhový poriadok.
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. na trhových miestach sa môžu predávať iba
potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného
stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy.
Podľa § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach
podľa osobitného predpisu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko k
návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2
písm. a) až d) na trhových miestach podľa osobitného predpisu.
Starostka obce BREZANY listom č.575/2015 zo dňa 17.09.2015 písomne požiadala
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina a listom č.576/2015 zo dňa 17.09.2015
písomne požiadal Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina o stanovisko k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 obce BREZANY - Trhový poriadok.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina listom č. A/2015/03440/HP zo dňa
12.10.2015 vydal súhlasné stanovisko, a taktiež Regionálna veterinárna a potravinová správa
Žilina listom č3058/2015-19.zo dňa 28.09.2015 vydala súhlasné stanovisko k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/20015 obce Brezany -Trhový poriadok.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce BREZANY č. 3/20015 - Trhový
poriadok.

K bodu 7 – Informácia o návrhu VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie, VZN č. 5/2015
o umiestňovaní volebných plagátov, VZN č. 6/2015 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby, VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce a VZN č. 8/2015
ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na území obce Brezany
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrhy VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie, VZN č.
5/2015 o umiestňovaním volebných plagátov, v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami, VZN č. 6/2015 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom, výpožičku a služby, VZN č.
7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce a VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky
chovu a držania zvierat na území obce Brezany. Uvedené návrhy boli zverejnené na webovej
stránke obecného úradu. Vyzvala poslancov OZ, ak majú pripomienky k uvedeným návrhom
VZN, aby ich písomne predložili najneskôr 5 dní pred najbližšie nasledujúcim zasadnutím OZ.
K bodu 8 – Informácia o návrhu rozpočtu obce Brezany na roky 2016 -2018
P. Štaffenová ekonomická pracovníčka obce informovala poslancov OZ o navrhovanom
rozpočte obce na roky 2016 – 2018. Poznamenala, že návrh bol vypracovaný v spolupráci
s predsedníčkou finančnej komisie p. Martoníkovou Vierou, ekonomickými pracovníčkami
obce p. Trnovcovou Katarínou, p. Štaffenovou Drahomírou a starostkou obce.
UZNESENIE č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Informáciu o návrhu rozpočtu obce Brezany na roky 2016 -2018
2. Návrh VZN
a) VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie
b) VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
c) VZN č. 6/2015 o určení sadzby poplatkov za prenájom, výpožičku a služby
d) VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce
e) VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na území obce
Brezany.
K bodu 9 – Rôzne
Starostka obce informovala:
 O plánovanom osadení nových elektrických stĺpov verejného osvetlenia pri miestnom
kostole a pri 6b.j. v obci,
 Upresnila presný čas konania sa akcie „Mikuláš“ na stanovený čas 5.12.2015 so
začiatkom o 16:00 hod pred Obecným úradom Brezany,
 Ďalej informovala o doručení nájomnej zmluvy obyvateľov lokality „Rybníky“ za
prenájom vodovodu v uvedenej lokalite, upozornila na skutočnosť, že zmluva môže
byť uzatvorená iba so subjektom, ktorý má právnu subjektivitu,

Ďalej:
 P. Špánik poukázal na zvýšený odber podzemnej vody a cez víkendy musí obec
dopúšťať vodu z vodovodu z Lietavy. Navrhol, aby sa tomuto problému venovala
náležitá pozornosť, nakoľko je nedostatok vody v obci a akútne je potrebné riešiť
zachytením nového prameňa. Ďalej poukázal na vytváranie nelegálnej skládky
vývozom nebezpečného odpadu (azbest) na prístupovú komunikáciu KU Brezany –
nad 6BJ Brezany,
 Poslanec p. Tvrdý Michal predniesol návrh na vybudovanie multifunkčného ihriska
v športovom areáli a finančné prostriedky navrhol získať podaním výzvy,
 Poslanec p. Brezáni Miloš sa dotazoval na nelegálnu stavbu p. Kicoša Petra, ktorá
bola vybudovaná bez ohlásenia resp. stavebného povolenia. Starostka obce na
dotaz obce reagovala tým, že s p. Kicošom bola na tvare miesta výstavby a vyzvala
ho na legalizáciu vybudovanej stavby dodatočným stavebným povolením, nakoľko
rozsah uvedenej stavby je nad rámec parametrov drobnej stavby,
 P. Štaffenová informovala poslancov OZ o aktualizácií hrobových miest na
miestnom cintoríne s externou firmou Slovenská internetová na
www.pohrebiska.sk. Informovala, že doposiaľ nie sú uzatvorené nájomné zmluvy
na hrobové miesta, čo bude potrebné v priebehu mesiaca december 2015 resp.
január 2016 riešiť nakoľko nájomnú zmluvu môže uzatvoriť aj správca cintorína.
K bodu 10 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol p. Špánik Pavol. Uznesenie ako celok bolo schválené.
K bodu 11 – Záver
Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Trnovcová Katarína
Návrhová komisia:
Ing. Michal Tvrdý

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

Pavol Špánik

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Viera Martoníková

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

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

