ZÁPISNICA Č 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 16.06.2016 o 18:00 hod.
__________________________________________________________________________

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

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Brezany
Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu pre rok 2016 Rozpočtovým opatrením
č. 2/2016
Plán kontrol hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obce, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia. Navrhla doplniť program o ďalší bod – Prejednanie a schválenie
rokovacieho poriadku OZ Brezany, ktorý bol upravený v zmysle najnovších zákonov
a nariadení. Poslanci jednohlasne schválili doplnenie bodu do programu zasadnutia.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 16.06.2016
Program:
Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Brezany
6. Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu pre rok 2016 Rozpočtovými opatrením
č. 2/2016

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.

Plán kontrol hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016
Prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku OZ Brezany
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: 6 - p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing.
Michal Tvrdý, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Zuščáková Renáta, p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Ing. Michal Tvrdý,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
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. Miloša Brezániho
Za overovateľov zápisnice: p. Pavla Špánika, p. Renátu Zuščákovú
Za zapisovateľa p. Drahomíru Štaffenovú.
UZNESENIE č. 25/2016
a)
b)
c)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: Miloš Brezáni, Viera Martoníková
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: Renáta Zuščáková, Pavol
Špánik
obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia Drahomíru
Štaffenovú

Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: 6 - p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení (KPU)
Starostka obce informovala že uznesenie č. 85/2015 sa priebežne plní. Bol vypracovaný
projekt na osadenie retardérov v obci v lokalite „Rybníky“ ako aj pri obecnom úrade, ktorý bol
schválený DI Žilina. Objednávka na retardéry bola zaslaná, po ich dodaní sa vykoná osadenie
retardérov na MK.
V rámci KPU starostka obce informovala o osobnom doručení vyjadrenia zo strany obce
k výstavbe MK v lokalite „Rybníky“ občanovi Ing. Branislavovi Polkorábovi.
Na základe uvedenej informácie poslanec OZ Ing. Michal Tvrdý reagoval, že je potrebné dať
jasné, objektívne vyjadrenie, že MK nebude v rámci dotácie. Ak uvedená MK nie je zahrnutá

finančné prostriedky na vybudovanie sa môžu použiť z rozpočtu obce z kapitálových výdavkov
a môže sa zobrať úver na uvedenú výstavbu. Združenie uvedenej lokality prispeje na výstavbu
finančnou čiastkou tak ako bolo dohodnuté.
Starostka obce reagovala, že vyjadrenie na podanú žiadosť z PPA nie je, cesty sa budú riešiť až
po vyrozumení, či dotácia bude alebo nebude schválená. Uvedené sa prejednávalo už na
minulom zastupiteľstve (12.05.2016) po upovedomení o výške dotácie sa bude odvíjať
pravdepodobné čerpanie úveru na MK. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť o dotáciu PPA
zatiaľ nie je schválená je možné, že všetky žiadosti sa budú predkladať nanovo, pričom by sa
rešpektovali všetky podané náležitosti žiadosti. Túto informáciu sme získali od predkladateľa
žiadosti Ing. Gašpara, nakoľko dochádza k výmene pracovníkov na pracovných pozíciach v PPA,
čím môže nastať situácia, že čas na konečné vyjadrenie zo strany PPA bude predĺžené o nejaké
mesiace.
Poslankyňa OZ p. Zuščáková sa informovala, či je potrebné urobiť nanovo rozpočet na uvedenú
komunikáciu.
Poslanec OZ Miloš Brezáni bude potrebné urobiť verejné obstarávanie na výstavbu
komunikácie.
Na dotazy odpovedala starostka obce v tom zmysle, že je potrebné urobiť rozpočet ako aj
verejné obstarávanie.
UZNESENIE č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.
K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
• Žiadosť siedmych občanov lokality Rybníky o sprístupnenie informácií v zmysle Zákona
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám k realizácií výstavby MK v lokalite
Rybníky. K uvedenej žiadosti bude dané stanovisko v stanovenom termíne v zmysle
cit. zákona.

UZNESENIE č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občanov lokality „Rybníky“ o sprístupnenie
informácií v zmysle Zákona 211/2000 Z.z. a poveruje starostku obce v zákonom stanovenej
lehote podať potrebné informácie podľa citovaného zákona.
• Žiadosť nájomcu prevádzky Športklub Brezany o zrušenie nájomnej zmluvy v čo
najkratšom možnom termíne. K uvedenému p. Zuščáková poslankyňa OZ uviedla, že
prevádzka je stratová a nerentabilná. Jedno pohostinstvo v obci je postačujúce
vzhľadom na ekonomickú situáciu obyvateľstva. Poslanci OZ súhlasili s ukončením
nájomnej zmluvy prevádzky Športklub Brezany k termínu 31.07.2016.

UZNESENIE č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy v prevádzke Športklub Brezany p. Renáte
Zuščákovej, Brezany 66, ku dňu 31.07.2016;
b) ukladá uhradiť všetky záväzky voči obci Brezany – nájom, poplatok za spotrebovanú vodu,
poplatok za spotrebovanú energiu najneskôr do 31.08.2016.
• Žiadosť Okresného súdu Žilina o zabezpečení volieb prísediacich z zmysle Zákona č.
385/2000 Z.z. na obdobie rokov 2016 -2020. Z radov občanov neprejavil žiaden záujem
o kandidátku prísediaceho na okresnom súde.
UZNESENIE č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Okresného súdu v Žiline o zabezpečení
volieb prísediacich na súde.
K bodu 5 – Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Brezany
UZNESENIE č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezany.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: 6 - p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6 – Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu pre rok 2016 Rozpočtovým
opatrením č. 2/2016
Drahomíra Štaffenová – EP obce, informovala prítomných o úprave rozpočtu pre rok 2016,
kde konštatovala, že obec prešla od 1.4. na účtovanie a vedenie podnikateľskej činnosti
vodného hospodárstva, čím sa upravil rozpočet v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu,
nakoľko príjmy a výdaje sa musia účtovať ako nerozpočtované.
Ďalej sa upravoval rozpočet podľa potreby obce a v kapitolách, na zabezpečenie riadneho
chodu obce.

UZNESENIE č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Obce
Brezany pre rok 2016 v príjmovej časti na sumu 193.118,00 € vo výdajovej časti 191.157,00 €.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: 6 - p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p.
Juraj Belan, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7 – Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2016
UZNESENIE č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol HK na druhý polrok 2016.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci:6 - p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu č. 8 – Prejedanie a schválenie Rokovacieho poriadku OZ Brezany.
Rokovací poriadok schválený v roku 2010 bol upravený hl. kontrolórkou obce v zmysle
planých zákonov a nariadení a predložený na prerokovanie a schválenie.
UZNESENIE č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Brezany.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci:6 - p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj
Belan, p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Hlasovali za: p. Renáta Zuščáková, p. Viera Martoníková, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Juraj Belan,
p. Pavol Špánik, p. Miloš Brezáni
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 9 - Rôzne
• Poslankyňa OZ p. Zuščáková – žiadala informáciu ako je to s pozemkom pri MŠ, kto je
jeho vlastníkom, nutné je jestvujúce stromy vyrezať, nakoľko bránia v prehľadnosti
zákruty a môže dôjsť k dopravnej nehode;
• Pavol Špánik, zástupca starostky OZ – pokiaľ je to pozemok vo vlastníctve obce, je
potrebné urobiť výrez stromov, ďalej poukázal na autovrak pri MŠ, ktorý je potrebné
majiteľom odstrániť, zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny na orezanie stromov pri
športovom areáli;
• Poslanec OZ Ing. Michal Tvrdý – žiadal informáciu, ako to je s údržbou cesty z Brezian
smer Žilina, ktorá je v dezolátnom stave ;
• Poslanec OZ p. Miloš Brezáni – je potrebné sa neustále sťažovať, investor diaľníc má
vyhradené prostriedky na tieto bežné údržby a je povinný ich vykonávať.
• Starostka obce Bc. Iveta Brezianská – reagovala na vznesené pripomienky a návrhy.
Uskutočnilo sa stretnutie starostov obcí dotknutých výstavbou diaľnice, bolo
prisľúbené, že po ukončení výstavby budú všetky cesty, ktoré boli využívané k výstavbe
nanovo opravené. Priebežné opravy cesty budú realizované na základe prísunu FP pre
investora a dodávateľa stavby diaľníc.
Ďalej prítomných informovala o konečnom stanovisku dotknutých organizácii
k Dodatku č. 1 územného plánu obce, bolo vypracované VZN č. 2/2016, ktoré dňom
16.6.2016 bolo zverejnené a dňom 30.06.2016 bude predložené Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie.
• Ing. Michal Tvrdý, poslanec OZ sa dotazoval, že či sa dá dodatok č. 1 k UPO
pripomienkovať.
• Starostka obce odpovedala, že opodstatnené pripomienky, ktoré boli podané boli
zapracované do UPO.
• Starostka obce informovala prítomných o uskutočnenej akcii 6. ročníka hodových
slávností obce, ktoré prebehli v postate dobre, je potrebné viac aktivity od poslancov,
ktorí, sa v tomto roku nepodieľali na organizovaní a príprave, aby akcie obce nerobili
stále tí istí a tí samí ľudia.
Vyzvala poslancov, aby svojou aktivitou boli nápomocní aj pri ďalších akciách obce,
v najkratšom čase nás čakajú Hurá prázdniny, ktoré sa budú konať 2. júla v športovom
areáli obce. Do konca roku 2016 sa plánujú akcie – Brezanský Jarmok, Mesiac úcty
k starším, Mikuláš
• Poslanec OZ p. Juraj Belan žiadal, aby sa v budúcnosti dohodli podmienky
organizovania a prác na akciách obce, pre občanov, poslancov a pod. sa určili pravidlá
a vyčlenili nejaké prostriedky pre zabezpečenie 15-20 hodinovej práce, konkrétne na
hodových slávnostiach ale aj pri iných akciách.
• Starostka obce zobrala jeho pripomienku ako opodstatnenú s tým, že v budúcnosti sa
týchto menších nedostatkov musíme vyvarovať.

K bodu 12 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Viera Martoníková. 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

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

Miloš Brezáni

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

Overovatelia zápisnice:
Renáta Zuščáková

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

Pavol Špánik

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

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

