ZÁPISNICA Č 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 12.05.2016 o 18:00 hod.
__________________________________________________________________________

Prítomní: Starosta obce – Bc. Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Renáta Zuščáková, Viera Martoníková, Ing. Michal Tvrdý, Pavol
Špánik, Emília Hubočanová
Neprítomní - ospravedlnení: Miloš Brezáni,
Hlavný kontrolór obce – RNDr. Edita Brisudová
Ostatní prítomní: Katarína Trnovcová, Bc.- zapisovateľ, Helena Šupejová, Drahomíra
Štaffenová – ekonomická pracovníčka obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie Darovacej zmluvy na CKN parc.č. 395/53, 395/52, 395/51, 393/5 a 395/14 pre
obec Brezany
Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Brezany
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta na pracovnú pozíciu
riaditeľa/riaditeľky MŠ v Brezanoch
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Schválenie Záverečného účtu obce a Výročnej správy za rok 2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky na rok 2015 a Dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015
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. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 12.05.2016
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5. Schválenie Darovacej zmluvy na CKN parcely č. 395/53, 395/52, 395/51, 393/5 a 395/14
pre obec Brezany
6. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Brezany
7. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta na pracovnú pozíciu
riaditeľa/riaditeľky MŠ v Brezanoch
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015
9. Schválenie Záverečného účtu obce a Výročnej správy za rok 2015
10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky na rok 2015 a Dodatok správy
audítora o overení súladu Výročnej správy s Účtovnou závierkou za rok 2015
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal
Tvrdý, p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal Tvrdý,
p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
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. Emíliu Hubočanovú
Za overovateľov zápisnice: p. Pavla Špánika, p. Juraja Belana
Za zapisovateľa p. Katarínu Trnovcovú.
UZNESENIE č. 16/2016
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p. Renáta Zuščáková, p. Emília
Hubočanová
b)
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Pavol Špánik, p. Juraj
Belan
c)
obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Katarínu
Trnovcovú.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Renáta Zučšáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
Hlasovali za: p. Renáta Zučšáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce skonštatovala že prijaté uznesenia sú splnené resp. priebežne sa plnia.
Uznesenie č. 59/2015 zo dňa 12.10.2015 – Opätovné zvolanie zasadnutia OZ na prejednanie
MK v lokalite Rybníky, za účelom celkového doriešenia výstavby a dobudovania MK v lokalite
Rybníky. Starostka informovala poslancov OZ, že stanovená lehota 3/2016 sa predlžuje na
neurčito z dôvodu, že obec ešte nemá vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu MK v obci.
Ďalej informovala o priebežnom plnení uznesenia č. 11/2016 o NFP na výstavbu MŠ v obci,
kde sa dal urobiť celkový rozpočet na výstavbu MŠ, vo vybavovaní je vyjadrenie spoločnosti
Povodie Váhu za účelom osadenia čističky odpadových vôd pri miestnej MŠ.

UZNESENIE č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Na obec nebola doručená žiadna sťažnosť od občanov a organizácií.
K bodu 5 – Schválenie Darovacej zmluvy na CKN par.č. 395/53, 395/52, 395/51, 393/5, 395/14
pre obec Brezany
Starostka obce informovala poslancov o plnení uznesenia č. 5/2016 zo dňa 14.01.2016 o
možnosti nadobudnutia CKN parciel 395/53, 395/50, 395/51, 395/52, 393/5, 395/14. Uviedla, že
sa jedná o parcely v lokalite „Radoš“, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Informovala, že
s majiteľmi uvedených pozemkov uzatvorí obec darovacie zmluvy, na základe ktorých
nadobudne obec dané pozemky do vlastníctva. Pozemky budú preklasifikované na zastavanú
plochu – miestna komunikácia, za účelom riešenia dobudovania infraštruktúry
a pravidelného zabezpečovania údržby.

UZNESENIE č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie pozemkov bezodplatne Darovacou zmluvou
v prospech obce Brezany v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí ako prípad hodný osobitého zreteľa, nasledovne: parc. CKN č. 395/53 – TTP
o výmere 182 m2, parc. CKN č. 395/52 – TTP o výmere 74 m2, parc. CKN č. 393/5 – TTP
o výmere 76 m2, parc. č. 395/51 – TTP o výmere 56 m2, vytvorené geometrickým plánom č.
03/2016 Ing. Mariánom Forbakom GEOMER, Gaštanova 6, Žilina, v spoluvlastníckom podiele
1/1. CKN parc. č. 395/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2 zapísaná na LV 696
v spoluvlastníckom podiele ¾.

Dôvodom hodným osobitého zreteľa je, že parcely budú slúžiť a využívať sa ako miestna
komunikácia. Záujmom obce je vysporiadanie vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu 6 – Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Brezany
Starostka obce informovala poslancov OZ o Návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezany. Oboznámila poslancov, že
od 1.7.2016 budú v obci umiestnené farebne označené kontajnery určené na zber
separovaného odpadu. Poslankyňa OZ p. Zuščáková navrhla, aby sa občanom urobila osveta,
akým spôsobom sa má separovaný odpad zberať.
UZNESENIE č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezany.

K bodu 7 – Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta na pracovnú pozíciu
riaditeľa/riaditeľky MŠ v Brezanoch
Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňom 10.07.2016 končí 5 ročné funkčné
obdobie riaditeľke Materskej školy v Brezanoch. Na základe tejto skutočnosti, bolo v súlade
so zákonom vypísané výberové konanie na obsadenie miesta na pracovnú pozíciu
riaditeľa/riaditeľky MŠ v Brezanoch, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke obce, na
úradnej tabuli obce a na stránke Okresného úradu Žilina odbor školstva.

UZNESENIE č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na obsadenie
miesta na pracovanú pozíciu riaditeľa/riaditeľky MŠ v Brezanoch.
K bodu 8 - Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Stanovisko k Záverečnému účtu predniesla poslancom OZ p. Helena Šupejová, ktorá
vykonávala funkciu hlavného kontrolóra obce do 31.03.2016 a doporučila poslancom OZ
schváliť Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
UZNESENIE č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu Obce Brezany za
rok 2015.

K bodu 9 – Schválenie Záverečného účtu obce a Výročnej správy za rok 2015
P. Štaffenová ekonomická pracovníčka obce, oboznámila OZ so Záverečným účtom obce
a s Výročnou správou obce za rok 2015. Informovala prítomných o plnení rozpočtu , o stave
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015. Ďalej informovala o hospodárení obce, t.j. rozdielom
medzi príjmami a výdavkami, kde vznikol prebytok vo výške 21.393,55 €. Finančné
prostriedky budú po schválení OZ použité na tvorbu rezervného fondu.
Informovala ďalej o výsledku hospodárenia za rok 2015 (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi),
kde bol vykázaný zisk vo výške 4.967,46 €.
Celkovo zhodnotila hospodárenie obce za rok 2015 a poukázala hlavne na prebytok, ktorý
v horeuvedenej výške vznikol z dôvodu lepšieho hospodárenia obce za rok 2015, ako aj
poukázaním vyššieho výnosu podielových daní zo strany štátu. Efektívne hospodárenie obce
za rok 2015 sa prejavilo aj vo vykázanom zisku kde v porovnaní s rokom 2014 bol
o cca 6.000 € lepší.
UZNESENIE č.22/2016
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Brezany za rok 2015 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu Obce Brezany za rok 2015
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 21.393,55 €, zistený podľa
ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na tvorbu rezervného fondu obce.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: p. Renáta Zučšáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
Hlasovali za: p. Renáta Zučšáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Emília Hubočanová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10 – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky na rok 2015 a Dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015
P. Štaffenová ekonomický pracovník obce informovala poslancov OZ o vykonanom audite
účtovnej závierky za rok 2015, ako aj o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
za rok 2015. Prítomným poslancom predniesla správu audítora o overení účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015.
UZNESENIE č. 23/2016
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „ Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
uzávierky Obce Brezany za rok 2015“.

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia § 23 odst. 5 zákona
č. 540/2007 Z.z.“
K bodu 11 – Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ:
 príprava na hodové slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 28.05.2016,
 osadenie retardérov pri obecnom úrade a v lokalite Rybníky. Na dodávku retardérov
bola vystavená objednávka a predložený projekt na Dopravný inšpektorát Žilina, za
účelom posúdenia osadenia retardérov a zaslanie stanoviska.
Poslankyňa p. Renáta Zuščáková, sa dotazovala na vlastníctvo pozemku v miestnej
komunikácií pri súpisnom čísle 126, kde sú vysadené stromy, ktoré svojou výškou tvoria
neprehľadnú zákrutu pri MŠ a vzniká tam riziko dopravnej kolízie. Žiadala o preverenie
uvedeného stavu a možných orez resp. výrub stromov.
Poslankyňa p. Viera Martoníková sa dotazovala na trafostanicu, ktorá má byť vytvorená na
konci obce v lokalite Za Nivou. Starostka obce odpovedala, že trafostanica bude výstavba
trafostanice bude riešená po schválení dodatku Územného plánu, ďalej informovala
poslancov, že na základe žiadosti občanov z lokality Za nivou, kde sa pri návrhu dodatku ÚPO
č. 1 na základe vyjadrenia ŽP zistila prítomnosť radónu, vykoná meranie prítomnosti radónu
v uvedenej lokalite, ako aj na pozemkoch pri MŠ, kde sa do budúcna uvažuje s výstavbou
novej MŠ.
K bodu 12 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Zuščáková Renáta. Uznesenie ako celok bolo schválené.
K bodu 10 – Záver
Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Trnovcová Katarína
Návrhová komisia:
Renáta Zuščáková

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

Emília Hubočanová

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Pavol Špánik

...............................................
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

