OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 7/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 10. 11. 2016 o18:00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Iveta Brezianská

Poslanci OZ:

Juraj Belan, Emília Hubočanová, Viera Martoníková,
Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková,
Miloš Brezáni

Neprítomní – ospravedlnení
poslanci OZ:

-

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Edita Brisudová

Ostatní prítomní:

Drahomíra Štaffenová

PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Informácia o návrhu VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Brezany, o návrhu VZN č. 4/2016 o určení zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenej obcou Hôrky,
o návrhu VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany

6.

Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu

7.

Informácia o návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019

8.

Rôzne

9.

Návrh na uznesenie

10.

Záver

1

K bodu 1.

Otvorenie

Zasadnutie OZ otvorila a rokovanie viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Konštatovala, že z celkového počtu sedem poslancov OZ je prítomných sedem poslancov, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 odst. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 10. 11. 2016.

Program:
1.
Otvorenie
2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Informácia o návrhu VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Brezany, o návrhu VZN č. 4/2016 o určení zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenej obcou Hôrky , o
návrhu VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany

6.

Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu

7.

Informácia o návrhu rozpočtu obce na roky 2017 - 2019

8.

Rôzne

9.

Návrh na uznesenie

10.

Záver

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
Miloš Brezáni
0
0

2

K bodu 2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie:
Za overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľa

p. Vieru Martoníkovú, p. Renátu Zuščákovú
p. Pavla Špánika, p. Juraja Belana
p. Drahomíru Štaffenovú

UZNESENIE č. 48/2016
p. Viera Martoníková
p. Renáta Zuščáková
b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Pavol Špánik
p. Juraj Belan
c) obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa:
p. Drahomíra Štaffenová
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu:

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 3.

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že prijaté uznesenia boli
splnené, konkrétne poukázala na zabezpečenie a inštaláciu retardérov a zrkadiel na MK, ďalej
vykonal sa orez stromov pri MŠ za účelom prehľadnosti MK, informovala že p. Martina
Špániková začala so splátkami dlžnej čiastky. Prítomných informovala, že doposiaľ nám nebolo
oznámené o schválení resp. neschválení žiadosti o dotáciu na MK.
UZNESENIE č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia.

3

K bodu 4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

Starostka obce predložila žiadosť p. Renáty Zuščákovej, nájomcu NP Výčap centrum Brezany
o odpustenie nájmu vo výške 600 € za vykonanú rekonštrukciu časti elektrického vedenia
a miestností prevádzky, ktoré sú vlastníctvom obce. Poslanci sa k predmetnej žiadosti vyjadrili
súhlasne a žiadosť o odpustenie nájmu vo výške 600 € schválili.
Starostka obce ďalej predložila návrh na výstavbu spoločného projektu firmou RODAGA s.r.o.
Lietava, o zabezpečenie a zrealizovanie kamerového systému v obci. Časť nákladov – optický
kábel, zavesenie kábla na stĺpy SSE, napájacie zdroje, závesné ako aj zapojenie, spustenie, servis,
záručné opravy 2 roky zabezpečí firma RODAGA s.r.o., obec by sa podieľala na nákladoch –
vybavenie nájmu stĺpov od SSE, napojenie na elektrickú energiu na budove OcÚ a cene za
zriadenie podľa rozpočtu na kamerový systém vo výške cca 1.800 € (kamera 5 ks - 900 €,
nahrávacie PC 1 ks – 750 €, SW na nahrávanie 1 ks – 150 €) . Poslanci sa k uvedenému návrhu
vyjadrili kladne, vzhľadom k tomu, že zriadenie takto navrhovaného kamerového systému by sa
pohybovala až v čiastke do 10.000 €. S predmetným návrhom vyjadrili súhlas a poverili starostku
obce na ďalšie jednanie s firmou RODAGA s.r.o.
UZNESENIE č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Renáty Zuščákovej a schvaľuje odpustenie
nájomného vo výške 600 € pre obdobie roku 2016 -2017, z dôvodu vynaložených finančných
prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu elektrickej energie a miestností nájomcom nebytových
priestorov prevádzky Výčap – Centrum Brezany, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

UZNESENIE č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie návrh na výstavbu spoločného projektu – kamerového systému firmy
RODAGA s.r.o. Lietava
b) poveruje starostku preveriť možnosť nájmu stĺpov EE u dodávateľa elektrickej energie SSE
a.s., Žilina a ďalším jednaním s firmou RODAGA s.r.o. Lietava na zabezpečenie kamerového
systému v obci.
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Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

Informácia o návrhu VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Brezany, o návrhu VZN č. 4/2016 o určení zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenej obcou Hôrky , o návrhu
VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany

K bodu 5.

Starostka obce informovala o vypracovaných návrhoch VZN č. 3,4,5/2016 viď v bode 5.
Predmetné návrhy budú zverejnené na úradnej tabuli www.obecbrezany.sk v zákonom stanovenej
lehote a následne, po zapracovaní pripomienok, predložené na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
UZNESENIE č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) návrh VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Brezany,
b) návrh VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
s MŠ zriadenej obcou Hôrky,
c) návrh VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
5

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 6.

0
0

Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu

Starostka obce informovala poslancov OZ o neodkladnej rekonštrukcii a nátere strechy budovy
MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec. Celkové náklady predstavujú čiastku 2.670 €, v rozpočte pre
rok 2016 bola schválená čiastka vo výške 3.000 €, z rezervného fondu obce čiastka 1.500 €.
Vyzvala poslancov, aby zvážili z akých prostriedkov sa uvedená suma uhradí. Poslanci,
vzhľadom na finančnú situáciu obce súhlasili, aby uvedená čiastka bola hradená z rozpočtu pre
rok 2016 v plnej výške.
UZNESENIE č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje čerpanie prostriedkov z kapitálového rozpočtu pre rok 2016,
na rekonštrukciu budovy Materskej školy Brezany – vyspravenie a náter strechy v celkovej výške
2.670 €:
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

K bodu 7. Informácia o návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a čerpaní
rozpočtu za rok 2016 k 31.10.2016
Návrh rozpočtu na roky 2017 -2019 bol poslancom OZ predložený v písomne forme, zároveň
s pozvánkou na OZ. Starostka obce vyzvala p. Drahomíru Štaffenovú, aby prípadne zodpovedala
otázky poslancov OZ týkajúce sa návrhu rozpočtu. Poslanec Ing. Michal Tvrdý sa informoval ako
to je s návrhom na čerpanie prostriedkov na EE v športovom areáli, či sú uvedené výdavky
pokryté príjmami z nájmu NP.
P. Štaffenová informovala, že v príjmoch sú rozpočtované prostriedky z príjmu nájmu NP,
navrhovaný rozpočet ani v jednom roku nevykazuje schodok, navrhovaný je ako prebytkový je
potrebné, aby pripomienky rozpočtu boli predložené v čo možno najkratšom období, aby tieto
boli po prehodnotení zapracované do rozpočtu na roky 2017 – 2019.
Ďalej predložila poslancom OZ čerpanie finančného rozpočtu na rok 2016. V príjmoch je
čerpanie 175.186,17 €, čo tvorí 91 % z upraveného rozpočtu, vo výdajoch je čerpanie
146.506,21 €, čo predstavuje čerpanie na 76 % z upraveného rozpočtu. Poukázala na skutočnosť,
že v príjmovej časti rozpočtu je v položke 223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb,
6

čerpanie vo výške 126 %, ktoré prekročenie je z dôvodu úhrady nájomného za hrobové miesta na
základe uzatvorených nájomných zmlúv. Vo výdajovej časti rozpočtu je prekročená položka
635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí oproti upravenému rozpočtu o 197, 55 € čo je
čerpanie na 113 %. Uvedené bolo spôsobené nepredvídaným zabezpečením porezu drevnej
hmoty na výstavbu prístrešku pre služobné auto obce. Uvedené prekročenie bude riešené
v 4. Q /2016presunom položiek upraveného rozpočtu.

UZNESENIE č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a)

návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019,

b)

čerpanie rozpočtu v roku 2016 k 31.10.2016.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 8.

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

Rôzne

V bode rôzne bolo prejednané:
 poslanec OZ p. Ing. Michal Tvrdý sa dotazoval:
 kto zabezpečoval vyspravenie cesty na miestny cintorín,
 o možnosti spevnenia chodníka okolo topoľov k lokalite Rybníku štrkodrvou,
 o možnosti zakúpenia automatického spínača verejného osvetlenia 1,2 (VO)
nakoľko ručné nastavovanie nie je vždy úmerné k zotmeniu. Na uvedenú
pripomienku reagovala aj poslankyňa OZ p. Emília Hubočanová, že je potrebné
tento automatický spínač zakúpiť.
Na vznesené dotazy a pripomienky reagovala starostka obce v tom zmysle, že cesta na cintorín
bola vyspravovaná podľa možnosti a zabezpečenia pracovníkov na vyspravenie. Spevnenie
chodníka štrkodrvou nemôže obec zabezpečiť už len z toho dôvodu, že uvedené pozemky v danej
lokalite sú vo vlastníctve fyzických osôb a obec nemá oprávnenie na zásah do týchto
nehnuteľností. Uvedené by bolo možné len v tom prípade, keby vlastníci pozemkov dali súhlas.
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K možnosti zakúpenia automatického spínača sa vyjadrila kladne, preverí možnosť a cenu tohto
zariadenia.
 Starostka obce informovala prítomných o pripravovanej akcii pre občanov a detí –
Mikuláš, vianočné trhy, kapustnica a punč. Predbežný termín, ktorý sa môže ešte zmeniť
v závislosti od programu pre deti, je stanovený na 9.12.2016. Požiadala prítomných
poslancov, pokiaľ to bude v ich možností aby boli nápomocní pri príprave a realizácií
akcie. Ďalej starostka obce informovala o jednaní s T+T a.s. o pridaní kontajnerov na
separovaný zber na jednotlivé stanoviská. Zároveň požiadala poslancov, aby upozorňovali
občanov na dodržiavanie poriadku okolo stanovísk kontajnerov, plastové odpady zberali
do vriec, aby nedochádzalo k neúmernému napĺňaniu kontajnerov na plasty.
UZNESENIE č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo:
a) poveruje starostku obce k prevereniu možnosti zakúpenia automatického spínača verejného
osvetlenia,
b) schvaľuje konanie spoločenskej akcie pre občanov a detí – Mikuláš 2016, náklady na akciu
budú hradené z bežného rozpočtu obce pre rok 2016.
c) poveruje starostku obce zistiť vlastníkov pozemkov v lokalite Diel za účelom ďalšieho
jednania spevnenia prechodovej cesty k lokalite Rybníky.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 9.

7
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
7
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta,
p. Miloš Brezáni
0
0

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predniesla p. Viera Martoníková. Uznesenie ako celok bolo schválené.

K bodu 10. Záver
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
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V Brezanoch, 10. 11. 2016
Zapísala:

Štaffenová Drahomíra

Návrhová komisia:
Viera Martoníková

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

Renáta Zuščáková

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

Overovatelia zápisnice:
Pavol Špánik

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

Juraj Belan

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

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