ZÁPISNICA Č. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 11.03.2016 o 18:00
hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní: Starosta obce – Bc. Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Renáta Zuščáková, Viera Martoníková, Ing. Michal Tvrdý, Miloš
Brezáni, Emília Hubočanová
Neprítomní - ospravedlnení: Pavol Špánik
Hlavný kontrolór obce - Helena Šupejová
Ostatní prítomní: Katarína Trnovcová, Bc., Drahomíra Štaffenová - zapisovateľ, Bc. Veronika
Martoníková
PROGRAM:
1.Otvorenie
2.Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, volebnej komisie, určenie
zapisovateľa
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5.Voľba hlavného kontrolóra na funkčné obdobie r. 2016 - 2022
6.Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavby
MŠ v Brezanoch
7.Úprava rozpočtu pre rok 2016
8.Zrušenie Uznesenia OZ Brezany č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 o paušálnej náhrade za
používanie osobného automobilu na služobné účely
9.Rôzne
10.Návrh na uznesenie
11.Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obce, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia. Navrhla prítomným, aby sa bod 5 presunul pod bod 3 – voľba
hlavného kontrolóra (HK) obce. Prítomní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili
a jednohlasne návrh schválili.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 11.03.2016
Program:
1.Otvorenie
2.Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, volebnej komisie, určenie zapisovateľa
3.Voľba hlavného kontrolóra na funkčné obdobie r. 2016 - 2022
4.Kontrola plnenia uznesení
5.Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

6.Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavby MŠ v
Brezanoch
7.Úprava rozpočtu pre rok 2016
8.Zrušenie Uznesenia OZ Brezany č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 o paušálnej náhrade za používanie
osobného automobilu na služobné účely
9.Rôzne
10.Návrh na uznesenie
11.Záver

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal Tvrdý,
p. Hubočanová Emília ,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval : p. Brezáni Miloš
K bodu 2 – Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, volebnej komisie, určenie
zapisovateľa
Starostka obce navrhla do návrhovej komisie: p. Juraja Belana, p. Vieru Martoníkovú
Za overovateľov zápisnice: p. Renátu Zuščákovú, p. Ing. Michala Tvrdého
Do volebnej komisie navrhla: predsedu p. Bc. Katarínu Trnovcovú, za členov komisie Bc.
Veroniku Martoníkovú a Drahomíru Štaffenovú
Za zapisovateľa p. Drahomíru Štaffenovú.
UZNESENIE č. 8/2016
a)
b)
c)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. : p. Juraj Belan, p. Viera
Martoníková
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Renáta Zuščáková,
p. Ing. Michal Tvrdý
obecné zastupiteľstvo schvaľuje volebnú komisiu: predseda - p. Bc. Katarína Trnovcová,
členovia komisie Bc. Veronika Martoníková a Drahomíra Štaffenová.

c)

obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Drahomíru
Štaffenovú
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal Tvrdý,
p. Hubočanová Emília
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval : p. Brezáni Miloš
K bodu 3 – Voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie rokov 2016-2022

Starostka obce informovala prítomných, že na základe vyhlásenia voľby hlavného
kontrolóra obce na funkčné obdobie rokov 2016-2022 sa v termíne do 24.2.2016 prehlásili
dvaja kandidáti na uvedenú funkciu.
Dňa 07.03. boli za prítomnosti zástupcu starostky obce p. Pavla Špánika a pracovníčky
OcÚ Bc. Kataríny Trnovcovej otvorené doručené obálky so žiadosťou.
Bc. Katarína Trnovcová, pracovníčka OcÚ, konštatovala, že boli predložené žiadosti :
RNDr. Edity Brisudovej, bytom ul. Kpt. Pagáča 136, 023 02 Krásno nad Kysucou
Ing. Milana Matejkova, bytom Lietava č. 332, 013 18.
Obidve žiadosti boli doložené predpísanými prílohami a spĺňali náležitosti pre voľbu hlavného
kontrolóra obce.
Starostka obce Bc. Iveta Brezianská po informácii p. Trnovcovej prítomným oznámila,
že Ing. Milan Matejkov sa 11.03. 2016 o 9,30 hod. telefonicky vzdal kandidatúry na voľnu HK
obce, čo potvrdil aj písomnou formou, z dôvodu nového zamestnania , čím by časovo výkon
funkcie HK nezvládal.
Po tejto informácii konštatovala, že zostal jeden kandidát na funkciu HK a zároveň vyzvala
prítomnú kandidátku na funkciu HK p. Brisudovú o predstavenie sa prítomným.
Pani RNDr. Brisudová oboznámila prítomných v stručnosti o svojom vzdelaní, o tom,
že 12 rokov pracuje vo verejnej správe, má skúseností s výkonom funkcie hlavného
kontrolóra, t.č. vykonáva túto funkciu v obci Raková. Získala certifikáty pre vedenie
jednoduchého a podvojného účtovníctva, nápomocná bude pri tvorbe rozpočtov, resp.
projektov.
Starostka obce poďakovala p. RNDr. Brisudovej za jej vstup ako aj za účasť na
zasadnutí. O výsledku voľby HK bude písomne informovaná.
Predseda volebnej komisie p. Bc. Katarína Trnovcová oboznámila prítomných
poslancov OZ, že voľba HK je verejným hlasovaním, vyzvala ich na hlasovanie.
Po ukončení voľby HK a sčítaní hlasov predsedkyňa volebnej komisie oboznámila
prítomných s výsledkami volieb. Konštatovala, že RNDr. Edita Brisudová bola prítomnými
poslancami jednohlasne schválená do funkcie hlavného kontrolóra Obce Brezany na funkčné
obdobie 2016-2022 s nástupom 01.04.2016 .
Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo
A) Berie na vedomie
Prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
B) Konštatuje,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
C) Volí
V súlade s § 18a odst. 1) a § 18a odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb. p. RNDr. Editu
Brisudovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Brezany na dobu určitú od
01.04.2016 do 31.03.2022.
D) Určuje
1/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení s účinnosťou od 01.04.2016 plat hlavného kontrolóra obce podľa
§18c odst. 1) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 120,57€
mesačne.

2/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 10,66%.
E) Udeľuje
Súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti na pracovnej pozícii
a) Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu Obec Raková (100%ný úväzok)
b) Riaditeľ CVČ Skalité (25%-ný úväzok)
Počet všetkých poslancov OZ: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
p. Hubočanová Emília
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: p. Brezáni Miloš
Dôvodová správa k voľbe hlavného kontrolóra (HK)
Uznesením Obecného zastupiteľstva (OZ) Brezany č.79 /2015 zo dňa 10.12.2015 bol
vyhlásený deň konania voľby HK Obce Brezany na 11.03.2016, ustanovený spôsob
a vykonanie voľby HK, ustanovené náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu HK, určené
požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu HK Obce Brezany.
Deň voľby HK obce Brezany bol vyhlásený v zmysle uznesenia č.79/2015 v súlade s §
18a odst.2) vyvesením na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 11.12.2015.
V stanovenom termíne do 24.02.2016 do 15,00 hod. boli na adresu Obce Brezany doručené
dve obálky s označením „Voľby hlavného kontrolóra“, „neotvárať“.
Doručené obálky boli otvorené dňa 07.03.2016 za účasti zástupcu starostu obce p. Pavla
Špánika, pracovníčky OcÚ Brezany p. Bc. Kataríny Trnovcovej a starostky obce Bc. Ivety
Brezianskej. Po overení náležitostí prihlášok a posúdení požiadaviek stanovených uznesením
č. 79/2015 pre účasť na voľbe na funkciu HK obce Brezany dňa 11.03.2016 prítomní
skonštatovali, že nasledovní kandidáti :
RNDr. Edita Brisudová, nar. 09.01.1961, bytom ul. kpt. Pagáča 136, 023 02 Krásno nad
Kysucou,
Ing. Milan Matejkov, nar. 06.04.1961, bytom Lietava č. 332, 013 18 Lietava
predložili v prílohe žiadosti na voľbu HK požadované náležitosti a splnili požiadavky v zmysle
uznesenia OZ č. 79/2015.
Dňa 11.03.2016 o 9,30 hod. Ing. Milan Matejkov, kandidát na voľbu hlavného
kontrolóra obce telefonicky ako aj písomne vzal späť svoju žiadosť, vzdal sa kandidatúry na
voľbu HK z dôvodu nového zamestnania. Jeho vzdanie sa kandidatúry bolo prejednané v OZ
a zároveň akceptované a na voľbu HK obce postúpila jedna kandidátka RNDr. Edita
Brisudová.
Dôvodová správa k určeniu platu hlavného kontrolóra obce
V zmysle s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení plat určuje obecné zastupiteľstvo.
V súlade s § 18c odst.1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov je plat HK stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve (NH) za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov

obce. Priemerná mesačná mzda v NH SR v roku 2015, na základe údajov ŠÚ SR, je 883,00 €
a pre veľkostnú kategóriu obce od 501 do 1000 obyvateľov je stanovený koeficient 1,28.
Po ukončení 3. bodu programu OZ starostka obce ospravedlnila neúčasť poslanca OZ p. Ing.
Tvrdého Michala z ďalšej účasti na zasadnutí z dôvodu neodkladných rodinných dôvodov.
K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce skonštatovala že prijaté uznesenia sú splnené a to uznesenie č.
41/2015 zo dňa 25.06.2015 – Osvetlenie miestneho kostola a výmeny svietidiel za účelom
zníženia nákladov na EE. Osvetlenie kostola sa zapína naraz s verejným osvetlením obce,
vypína sa o 23,00 hod. Oproti kostolu, na MK k vodojemu a pri súp. č. 3 boli osadené nové
lampy VO - resp. priebežne sa plniaStarostka obce ďalej informovala o riešení situácie dopravných značiek v lokalite
Rybníky – predložila zisťované ceny spomaľovačov na MK, ktoré sa pohybujú od 380 do 420
€, musia byť ukotvené šrobami, aby sa dali demontovať v prípade opravy MK, na osadenie
spomaľovačov sa však musí vypracovať projekt a musia ho schváliť na dopravnom
inšpektoráte.
UZNESENIE č. 10/2016
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. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan
Juraj, p. Martoníková Viera, p. Hubočanová Emília p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: Ing. Michal Tvrdý
K bodu 5 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Na obec nebola doručená žiadna písomná sťažnosť od občanov a organizácií.
Poslanec OZ p. Miloš Brezáni predložil ústne žiadosť o riešenie neúmerného štekania psov v 6
b.j. čo ruší hlavne nočný kľud obyvateľov bývajúcich v okolí 6 b.j.. Majiteľ, resp. vlastník psa
sa dostatočne nevenuje jeho výcviku.
• Starostka odpovedala v tom zmysle, že sa musí zistiť, koľko vlastne psov je v bytovke
a kto je ich vlastníkom.

K bodu 6 – Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu výstavby MŠ v Brezanoch
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu informáciu o pripravovanej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu výstavby MŠ
v Brezanoch.

Bolo na uváženie, či sa pustíme do rekonštrukcie jestvujúcej MŠ, alebo výstavby novej MŠ. Po
zistení skutkového stavu objektu, kde sú skryté závady, vek budovy sme sa rozhodli podať
žiadosť na výstavbu novej MŠ, ktorá by bola situovaná v jestvujúcom areáli MŠ, ktorého
pozemky sú vo vlastníctve obce. Podmienkou podania žiadosti je schválenie obecným
zastupiteľstvom.
UZNESENIE č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc za účelom realizácie projektu „
Výstavba MŠ Brezany“, ktorého ciele sú v súlade s platným územných plánom obce
a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš l
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Hubočanová Emília
p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: Ing. Michal Tvrdý
K bodu 7 – Úprava rozpočtu pre rok 2016
Starostka obce vyzvala p. Drahomíru Štaffenovú, EP obce, aby predniesla návrh na úpravu
rozpočtu pre rok 2016.
P. Štaffenová prítomných oboznámila s úpravou rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 1/2016
pre rok 2016. Úprava v príjmovej časti rozpočtu spočíva v navýšení príjmu za nájom –
hrobové miesta, kde sa v tomto roku uzatvárajú nájomné zmluvy a vyberajú sa poplatky za
hrobové miesta, ďalšou úpravou v príjmovej časti rozpočtu je navýšenie príjmu FP - štátom
poukázané FP na prenesený výkon kompetencií v oblasti stavebníctva, registru evidencie
osôb, životného prostredia, výkon volieb do NR SR, MŠ-predškolákov.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bolo navýšenie rozpočtu hlavne na výdavky - spotreba EE,
nákup pohonných hmôt, výdavky na prenesený výkon správ, poistenie majetku, úprava
a údržba cintorína a pod. Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti predstavuje sumu 4775 €,
vo výdajovej časti rozpočtu predstavuje sumu 4719 €.

UZNESENIE č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2016, v príjmovej časti celkom
na sumu 199.352 € a vo výdajovej časti celkom na sumu 196.802 €.
Počet všetkých poslancov OZ: 7

Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Hubočanová Emília
p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Nehlasoval: Ing. Michal Tvrdý
K bodu 8 - Zrušenie uznesenia č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 o paušálnej náhrade za
používanie osobného motorového vozidla na služobné účely
Starostka obce dala návrh na zrušenie uznesenia č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 o paušálnej
náhrade za používanie osobného motorového vozidla na služobné účely z dôvodu, že od
01.02.2016 obec nadobudla darom osobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia od Okresnej
prokuratúry v Žiline z dôvodu vyradenia vozidla z majetku. Ďalej informovala poslancov OZ,
že sa jedná o osobné vozidlo, ktoré obec nadobudla bez odplaty, náklady vznikli za prepis
vozidla, zaplatenie zákonnej poistky, úhrada pohonných hmôt v nádrži auta.
UZNESENIE č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 7/2015 zo dňa 27.01.2015 o paušálnej
náhrade na používanie súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely
z dôvodu získanie osobného motorového vozidla do vlastníctva obce formou darovacej
zmluvy z Okresnej prokuratúry Žilina.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Hubočanová Emília
p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: Ing. Michal Tvrdý
K bodu 9 – Rôzne
Pod bodom rôzne bolo prejednané:
Starostka obce informovala:
•
Poukázanie 2% z dane pre OZ Briezka pri MŠ Brezany
•
Zriadenie mini ihriska pre deti – preliezky, hojdačka, pieskovisko pri budove
•
Obecného úradu
•
Úprava verejných priestranstiev – cintorín, miestne komunikácie, verejná
•
zeleň, štiepkovanie drevín v obci, vyhlásenie brigády na čistenie verejných
•
priestranstiev v obci a pod.
•
Údržba vodovodu, vodojemu – investičná akcia na zabezpečenie maximálnej
filtrácie vody z vodného zdroja do vodojemu obce
• Poslankyňa OZ p. Emília Hubočanová sa dotazovala ako to pokračuje so žiadosťou
o NFP na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

• Poslanec OZ p. Miloš Brezáni sa dotazoval, či sa neuvažuje s e-mailovou
komunikáciou s občanmi, bolo by to výhodné najmä pre tých občanov, ktorí pracujú
a nepočujú vysielanie miestneho rozhlasu. Bolo by dobré osloviť občanov, získať emailové adresy a zabezpečiť informovanosť týchto občanov o aktivitách, požiadavkách
formou e-mailu.
Ďalej sa dotazoval, ako to je so stavbou hospodárskej budovy p. Kicoša, kde podľa
jeho zistení sa plánuje chov hydiny, či je vydané povolenie na výstavbu tejto budovy,
resp. budov.
Na vznesené dotazy odpovedala starostka obce Bc. Iveta Brezianská.
UZNESENIE č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca OZ p. Miloša Brezániho preveriť skutočný stav
chovania psov v 6 b.j. Brezany, ich prihlásenie k plateniu dane za psa na Obec Brezany.
Termín: do 31.03.2016
Z: v texte
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Hubočanová Emília , p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Hubočanová Emília
p. Brezáni Miloš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: Ing. Michal Tvrdý
K bodu 9 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Martoníková Viera. Uznesenie ako celok bolo schválené.
K bodu 10 – Záver
Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Drahomíra Štaffenová
Návrhová komisia:
Viera Martoníková
Juraj Belan

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Tvrdý

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

Renáta Zuščáková

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

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

