ZÁPISNICA Č 10/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 10.12.2015 o 18:00 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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie
Schválenie VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za služby, prenájom a výpožičku
hmotného a nehmotného majetku obce
Schválenie VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Schválenie VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce
Zrušenie návrhu VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na
území obce
Schválenie VZN č. 9/2015 obce Brezany o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezany
Schválenie programu hospodárskeho rozvoja obce Brezany
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 -2018
Schválenie rozpočtu obce na roky 2016 -2018
Schválenie úpravy rozpočtu presunom položiek bez navýšenia rozpočtu na rok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roku 2016
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Schválenie vzdania sa práva na odmenu poslanca OZ na roky 2014 – 2018
Návrh a schválenie inventarizačnej komisie
Schválenie vypracovania projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV
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. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 10.12.2015
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie
Schválenie VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za služby, prenájom a výpožičku
hmotného a nehmotného majetku obce
Schválenie VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Schválenie VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce
Zrušenie návrhu VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania zvierat na
území obce
Schválenie VZN č. 9/2015 obce Brezany o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezany
Schválenie programu hospodárskeho rozvoja obce Brezany
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 -2018
Schválenie rozpočtu obce na roky 2016 -2018
Schválenie úpravy rozpočtu presunom položiek bez navýšenia rozpočtu na rok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roku 2016
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Schválenie vzdania sa práva na odmenu poslanca OZ na roky 2014 – 2018
Návrh a schválenie inventarizačnej komisie
Schválenie vypracovania projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV
Rôzne
Návrh na uznesenie
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
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. Renátu Zuščákovú, p. Vieru Martoníkovú
Za overovateľov zápisnice p. Ing. Michala Tvrdého, p. Juraja Belana
Za zapisovateľa p. Katarínu Trnovcovú.
UZNESENIE č. 66/2015
a)
b)
c)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. Renáta Zuščáková, p. Viera
Martoníková
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Ing. Michal Tvrdý, p.
Juraj Belan
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce skonštatovala že prijaté uznesenia sú splnené resp. priebežne sa plnia a to
uznesenie č. 41/2015 zo dňa 25.06.2015 – Osvetlenie miestneho kostola a výmeny svietidiel
za účelom zníženia nákladov na EE – starostka obce informovala, že pre pracovnú vyťaženosť
firmy, ktorá má zabezpečiť výmenu svietidiel nebolo možné uskutočniť. Organizácia bude
opätovne oslovená a výmena bude zabezpečené v čo možno najkratšom čase. V súčasnej
dobe sú v prevádzke dve svietidlá, čo je postačujúce, je potrebné znížiť výkon výmenou
svietidiel.
UZNESENIE č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.
K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť:
 žiadosť p. Renáty Zuščákovej – nájomcu prevádzky Centrum Brezany o rekonštrukciu
el. vedenia v prevádzke z dôvodu nevyhovujúceho stavu súčasného rozvodu EE
dochádza k častému výpadku EE a skratu na EE. K uvedenej žiadosti sa vyjadrila
starostka obce v tom zmysle, že menovaná žiada od obce Brezany povolenie na
rekonštrukciu a finančné náklady na rekonštrukciu si bude hradiť p. Zuščáková.

Potvrdila, že rekonštrukcia EE je akútna za účelom zamedzenia možnému vzniku
škodám na majetku obce. Prítomní poslanci súhlasili so žiadosťou p. Zuščákovej na
rekonštrukciu EE,
 žiadosť p. Ing. Marianny Krišťákovej – výzva na osadenie dopravných značiek. K
predmetnej výzve starostka obce a zástupca starostky obce reagovali v tom zmysle, že
osadenie značky „Obytná zóna začiatok a koniec“ v uvedenej lokalite situáciu nebude
riešiť, lebo tieto dopr. značky by potom mali byť osadené v celej obci. P. Špánik
navrhol osadenie značky so znížením rýchlosti na 15km/hod, čím sa situácia v lokalite
vyrieši. Starostka obce informovala o vypracovaní cenovej ponuky nezávisle dvoch
organizácií, kde sa náklady pohybujú od 430 – 490 €. K uvedenej čiastke sa musia
pripočítať náklady na materiál spojený s osadením značiek. Starostka obce upozornila
na skutočnosť, že pokiaľ bude osadená značka obytná zóna je nutné riešiť parkovanie
osobných vozidiel a každé parkovanie musí byť označené značkou Parkovisko. P. Ing.
Tvrdý poslanec OZ reagoval v tom zmysle, že dopravné značky boli schválené na
základe projektu DI Žilina a tieto by sa mali osadiť nakoľko na miestnej komunikácií sa
hrávajú občas deti, čím by mohlo dôjsť k ich ohrozeniu. P. Tvrdý navrhol zakúpenie
značiek s tým, že osadenie bude vykonané svojpomocne vrátane materiálu
obyvateľmi uvedenej lokality. Poslankyňa OZ p. Hubočanová, bola zásadne proti
osadeniu uvedených značiek nakoľko, to vyzerá akoby v obci nebývali iné deti navrhla
potom osadiť značky do každej ulice „začiatok a koniec obytnej zóny“ hlavne v okolí
Materskej školy resp. osadiť značku na začiatok a koniec obce. Navrhla opätovne
osloviť DI Žilina na prehodnotenie projektu osadenie značiek v uvedenej lokalite. Ako
poslankyňa zastupiteľstva v predchádzajúcom období nie si je vedomá, že by bol
projekt vopred prejednávaný v zastupiteľstve, ale tento bol predložený OZ až po jeho
schválení na DI Žilina. Ostatní prítomní poslanci p. Martoníková, p. Zuščáková taktiež
zaujali zamietavé stanovisko o osadení značiek.
K bodu 5 – Schválenie VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie
Starostka obce predložila návrh VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie. Predmetné VZN bolo
zverejnené zákonom stanovenej dobe na webovej stránke obce. Na návrh VZN č. 4/2015
o dani za ubytovanie bola prijatá jedna pripomienka týkajúca sa zmeny dane za ubytovanie
z 0,50 centov na 0,30 €. Táto pripomienka bola predložená OZ a poslanci schválili
VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie so sadzbou dane 0,30 € na osobu za prenocovanie.

UZNESENIE č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2015 o dani za ubytovanie.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6 –Schválenie VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za služby, prenájom,
a výpožičku hmotného a nehmotného majetku obce
Návrh VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za služby, prenájom a výpožičku hmotného
a nehmotného majetku obce 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. 5/2015 o určení
a sadzbe poplatkov za služby, prenájom a výpožičku hmotného a nehmotného majetku
schváliť.
UZNESENIE č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za služby,
prenájom a výpožičku hmotného a nehmotného majetku obce.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 – Schválenie VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
Návrh VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 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. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
UZNESENIE č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 8 – Schválenie VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce

UZNESENIE č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7/2015 o používaní a ochrane symbolov obce.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9 – Zrušenie návrhu VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania
zvierat
Starostka obce navrhla neschváliť návrh VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a
držania zvierat, nakoľko zákon nesplnomocňuje obec prijímať uvedené VZN.
UZNESENIE č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo ruší návrh VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú podmienky chovu a držania
zvierat na území obce z dôvodu, že zákon nesplnomocňuje obec prijímať uvedený druh VZN.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10 – Schválenie VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezany
Návrh VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brezany 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. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Brezany.
UZNESENIE č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezany.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11 – Schválenie programu hospodárskeho rozvoja obce Brezany
Starostka obce informovala o vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja obce Brezany.na
roky 2016 -2021. V uvedenom programe je potrebné dopracovať ešte všetky body programu
vypracovaného a schváleného v roku 2006 o splnenie resp. nesplnenie úloh uložených obci
v rámci programu rozvoja a zdôvodnenie nesplnenia týchto úloh. Poslancov obce
informovala, že súčasný program hospodárskeho rozvoja obce je spracovaný tak, že sa po
celé obdobie bude môcť doň vstupovať a upravovať ciele obce v jednotlivých oblastiach.
UZNESENIE č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rozvoja obce Brezany na rok 2016 – 2021.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 12 – Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
Hlavný kontrolór obce p. Helena Šupejová predniesla prítomným stanovisko k rozpočtu obce
na roky 2016 -2018 a odporučila OZ rozpočet na rok 2016 schváliť.
UZNESENIE č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu
obce na roky 2016 - 2018.
K bodu 13 – Schválenie rozpočtu obce na roky 2016 -2018
OZ opätovne prehodnotilo návrh rozpočtu na rok 2016 po úprave položiek v príjmovej
a výdajovej časti rozpočet na rok 2016 schválilo a roky 2017 a 2018 zobralo na vedomie.

UZNESENIE č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2016 ako prebytkový v príjmovej časti 195.877 € a vo
výdajovej časti 192.088 €,
b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2017 – 2018
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 14 – Schválenie úpravy rozpočtu presunom položiek bez navýšenia rozpočtu na rok
2015
Pracovníčka obce p. Štaffenová predniesla prítomným návrh na úpravu rozpočtu presunom
položiek v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie s tým, že celková výška rozpočtu pre rok
2015 schválená 08/2015 sa nemenila.
UZNESENIE č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu presunom položiek v rámci funkčnej
a ekonomickej klasifikácie bez navýšenia rozpočtu pre rok 2015.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 15 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
HK obce p. Helena Šupejová predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Brezany
na
rok 2016 zameraný hlavne na kontrolu dodržiavania zákona o účtovníctve
a rozpočtovníctve a majetku obce dodržiavania zákonných ustanovení týkajúcich sa verejnej
správy.
UZNESENIE č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
obdobie roku 2016.

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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 16 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala prítomných že dňom 31.03.2016 končí volebné obdobie HK obce
a v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
povinnosťou obce vyhlásiť voľby HK minimálne 60 dní pred ukončením funkčného obdobia
doterajšieho HK. Voľby kontrolóra sú vyhlásené na deň 11.03.2016 v rámci programu
riadneho zasadnutia OZ Brezany. Kandidáti môžu podávať prihlášky do 24.02.2016 vrátane
a otvorenie obálok bude vykonané dňa 07.03.2016. HK musí spĺňať všetky náležitosti uložené
zákonom.
UZNESENIE č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a)
vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra (ďalej HK) obce Brezany na funkčné
obdobie 2016- 2022 na deň 11.03.2016, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezany,
b)
poveruje starostku obce Bc. Ivetu Brezianskú v termíne podľa § 18 a) odst. 2 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zabezpečiť zverejnenie
vyhlásenia voľby HK obce Brezany v úradnej tabuli a internetovej stránke obce
c)
určuje HK obce Brezany v zmysle §18 a) odst. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, so skráteným pracovným časom, ktorého dĺžka je 4
hodiny týždenne,
d)
určuje HK obce Brezany plat v zmysle § 18 c) odst. 1 a odst. 2 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške ako plat zamestnanca so
skráteným pracovným časom
e)
ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK obce Brezany a náležitosti
prihlášky takto:
A)
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky
1.
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Brezany
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2.
Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra,
musí obsahovať:
a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b)
profesijný životopis,
c)
informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3.
K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a)
súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Brezany (ďalej len „zastupiteľstvo“).
Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento
súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu.
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
b)
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
c)
úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4.
Termín ukončenia podávania prihlášok je 24. 02. 2016 do 15.00 hodiny. Prihlášku je
potrebné odovzdať v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
BREZANY – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne v podateľni Obecného úradu v Brezanoch.
B)
Spôsob vykonania voľby
1.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starostom obce poverený
zamestnanec obecného úradu za prítomnosti zástupcu starostu obce dňa 07.03.2016 o 12.00
hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. O výsledku spíše poverený zamestnanec
zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako
príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom,
koľko obálok bolo v stanovenom termíne osobne doručených do podateľne obecného úradu
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že
niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne
zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
2.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 11.03.2016 a bude mať právo vystúpiť na tomto
rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra obce BREZANY“ v časovom
rozsahu maximálne 5 minút.
3.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov
zastupiteľstva v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva. Voľbu riadi určená volebná
komisia. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého poverí starostka obce.
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4.
Volia sa kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v
abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov. Hlasovanie
vykonajú poslanci i členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia vykoná sčítanie
hlasov a o priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte poslancov a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v
prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z
kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola
voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v
ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci
členovia komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať,
je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
5.
Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého
kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia

organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve
poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.

Vykonanie voľby:
1.
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
2.
Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi
zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v
prvom kole získali najväčší počet hlasov.
3.
V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším
počtom hlasov.
4.
V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov.
5.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej
miestnosti obecného zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej
verejnosti oznamuje predseda volebnej komisie.
6.
Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej
strany alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu
pracovnej zmluvy.
7.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného
zamestnanca obce, podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a
právnych. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca,
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, a ktorý bol za hlavného kontrolóra
zvolený, je povinný po skončení zasadnutia zastupiteľstva ešte pred podpisom pracovnej
zmluvy doručiť obecnému úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie.
8.
Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich
maloletých detí.
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Dôvodová správa
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18
stanovuje Postavenie hlavného kontrolóra a v § 18a sú stanovené „Predpoklady na výkon
funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie“ takto:
§ 18
ods. (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme). Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo
umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých
detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite).
ods. (2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry).
§ 18a
Ods. (2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Ods. (3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb
je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
Ods. (5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie
sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Ods. (6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s
obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí
obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
Ods. (7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Zoznam požadovaných dokladov a listín:
a)
písomná prihláška, ktorá musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b)
profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe,
c)
informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

d)
súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce BREZANY (ďalej len „obecné
zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol,
komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti
súhlasu. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva,
neplatný.
e)
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f)
úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Termín a spôsob podávania prihlášok:
a)
prihlášku je potrebné doručiť v termíne najneskôr 24.02.2016 do 15.00 hodiny.
b)
prihlášku je potrebné odovzdať v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE BREZANY– NEOTVÁRAŤ“, a to osobne v podateľni Obecného
K bodu 17 – Schválenie vzdania sa práva na odmenu poslanca OZ na roky 2014 - 2018
OZ Brezany obdržalo žiadosť poslanca OZ p. Ing. Michala Tvrdého o vzdaní sa odmeny
poslanca OZ na obdobie 2014 -2018, doručenej na obce dňa 1.12.2015
UZNESENIE č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v zmysle čl. 6 odst. 2 zásad odmeňovania volených predstaviteľov obce
Brezany zo dňa 27.01.2015, schvaľuje prehlásenie poslanca OZ Brezany Ing. Michala Tvrdého
o vzdaní sa práva na odmenu poslanca OZ na obdobie 2014 - 2018 vlastnoručne podpísaného
a doručeného na obec dňa 1.12.2015.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 18 – Návrh a schválenie inventarizačnej komisie
Starostka obce navrhla vytvorenie inventarizačnej komisie DHM, DNHM, DRDM a FM
finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 nasledovne: za predsedu
komisie p. Vieru Martoníkovú, za tajomníka komisie p. Katarínu Trnovcovú, za členov komisie
p. Helenu Šupejovú, p. Drahomíru Štaffenovú.
UZNESENIE č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlhodobého majetku, finančného
majetku, finančných prostriedkov, cenín, účtov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015
nasledovne:

Predseda komisie: Viera Martoníková
Tajomník komisie: Bc. Katarína Trnovcová
Členovia komisie: Helena Šupejová – hlavný kontrolór obce, Drahomíra Štaffenová
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 19 – Schválenie vypracovania projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z PRV
Starostka obce informovala poslancov OZ o pripravovanom projekte k žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z PRV.
UZNESENIE č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektu k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka podopatrenie 7.2 – výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 20 – Rôzne
Pod bodom rôzne bolo prejednané:
 starostka obce navrhla odmenu pre zástupcu starostu obce. Zástupcovi starostky
obce navrhla odmenu vo výške 200 €. Výšku predmetnej odmeny zdôvodnila tým, že
zástupca starostu obce bol aktívny pri zabezpečovaní dopravy na spoločenských
akciách obce, pri kosení športového areálu a areálu MŠ, pri obsluhe VO obce. Poslanci
návrh starostky schválili,
 starostka obce informovala poslancov OZ, že v zmysle zákona odmenu HK môže
navrhnúť poslanec OZ. Na základe uvedeného predložila návrh p. Martoníková Viera
na odmenu vo výške 100 €, ktorá zohľadňuje účasť na zasadnutiach OZ,
spoločenských akciách v rámci obce. Poslanci jej návrh schválili,

 ďalej predseda fin. komisie p. Martoníková Viera navrhla prehodnotenie platu
starostky obce a to navýšenie základného platu podľa zákona o 5%, počnúc dňom
01.01.2016. Poslanci s jej návrhom súhlasili aj následne aj schválili,
 starostka obce informovala o návrhu dodatku č. 3/2015 k VZN č. 1/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na
území obce Brezany. Nakoľko k predmetnému návrhu neboli vznesené pripomienky
navrhla jeho schválenie. Poslanci dodatok č. 3/2015 schválili.
UZNESENIE č. 83/2015
OZ schvaľuje odmenu zástupcovi starostky obce vo výške 200 €.
OZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 100 €.

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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 84/2015
OZ schvaľuje navýšenie platu starostke obce dňom 01.01.2016 o 5%.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 85/2015
OZ poveruje starostku obce zabezpečiť opätovné prehodnotiť spoločne s DI Žilina dopravné
značenie MK v lokalite Rybníky.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2015 k VZN č. 1/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území
obce Brezany.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 87/2015
OZ schvaľuje rekonštrukciu vedenia EE v objekte Obecného úradu – prevádzka centrum
Brezany za podmienky, že náklady na rekonštrukciu bude v plnej výške hradiť nájomca
prevádzky Centrum Brezany p. Zuščáková Renáta.
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. Špánik Pavol, p. Hubočanová Emília,
p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal , p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 21 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Zuščáková Renáta. Uznesenie ako celok bolo schválené.
K bodu 22 – Záver
Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Trnovcová Katarína

Návrhová komisia:
Renáta Zuščáková

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

Viera Martoníková

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Ing. Michal Tvrdý

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

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

