OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 11. 05. 2017 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 - ospravedlnená

Ostatní prítomní:

Bc. Katarína Trnovcová - zapisovateľ
Drahomíra Štaffenová – ekonomický pracovník

PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Schválenie návrhu darovacej zmluvy za účelom realizácie MK na parc. č. CKN 377/29

6.

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016

7.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016

8.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov, Výročná správa k 31.12.2016

9.

Úprava rozpočtu

10.

Rôzne

11.

Návrh na uznesenie

12.

Záver
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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. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 11. 05. 2017.

Program:
1.
Otvorenie
2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Schválenie návrhu darovacej zmluvy za účelom realizácie MK na parc. CKN 377/29

6.

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016

7.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016

8.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov, Výročná správa k 31.12.2016

9.

Úprava rozpočtu

10.

Rôzne

11.

Návrh na uznesenie

12.

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. Ing. Michala Tvrdého, p. Miloša Brezániho
p. Vieru Martoníkovú, p. Renátu Zuščákovú
p. Bc. Katarínu Trnovcovú

UZNESENIE č. 15/2017
p. Ing. Michal Tvrdý
p. Miloš Brezáni
b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Viera Martoníková
p. Renáta Zuščáková
c) obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa:
p. Bc. Katarína Trnovcová
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 alebo sa priebežne plnia, konkrétne poukázala na riešenie situácie túlajúcich sa psov po
obci. Požiadala poslancov OZ, aby boli nápomocní pri riešení danej situácie a to upozornením
majiteľa túlajúceho sa psa, poprípade odfotiť psa, aby bolo jednoduchšie zistiť majiteľa.
UZNESENIE č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia.
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K bodu 4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

Starostka obce informovala poslancov OZ, že neboli prijaté žiadne sťažnosti, žiadosti od občanov
obce a orgánizácií.

K bodu 5. Schválenie
na parc. CKN 377/29

návrhu darovacej zmluvy za účelom realizácie MK

Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaní návrhu darovacej zmluvy za účelom
realizácie MK na parc. CKN 377/29. Ďalej uviedla, že zmluva bola vypracovaná právnikom
JUDr. Petrom Vachanom, v zmluve sú uvedení všetci zúčastnení, ktorí darujú obci časť
finančných prostriedkov na realizáciu MK v lokalite Rybníky. Celková suma na realizáciu MK
na základe vybranej firmy predstavuje čiastku 22.000 €. Darujúci sa v zmluve dohodli, že
prispejú polovicou sumy t.j. čiastkou 11.000 €. Ďalej starostka informovala, že prostriedky, ktoré
zostanú z realizácie sa rozdelia rovnomerným dielom, voči všetkým zúčastneným.
Starostka informovala poslancov a zároveň navrhla, aby obec uhradila čiastku 11.000 €
z rezervného fondu. Poslanci súhlasili.
UZNESENIE č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie daru od darcov:
1. Ing. Ladislav Březina, nar. 27.8.1968, trvale bytom Brezany 148, 01004 Brezany a
manželka Ing. Zuzana Březinová, nar. 30.4.1968, trvale bytom Brezany 148, 01004
Brezany
2. Ing. Branislav Polkoráb, nar. 6.4.1974, trvale bytom Brezany 149, 01004 Brezany a
manželka Mgr. Elena Polkorábová, nar. 20.3.1974, trvale bytom Dadanova 7, 01015
Žilina
3. Ing. Ľudovít Kasper, nar. 6.12.1951, trvale bytom Brezany 152, 01004 Brezany a
manželka Ing. Tatiána Kasperová, nar. 4.1.1954, trvale bytom Brezany 152, 01004
Brezany
4. Ing. Anton Repkovský, nar. 19.2.1974, trvale bytom Brezany 145, 01004 Brezany a
manželka Ing. Silvia Repkovská, nar. 7.5.1974, trvale bytom Brezany 145, 01004
Brezany
5. Ing. Michal Tvrdý, nar. 9.3.1974, trvale bytom Brezany 150, 01004 Brezany a manželka
Ing. Adriana Tvrdá, nar. 24.8.1977, trvale bytom Brezany 150, 01004 Brezany
6. MUDr. Roman Tomus, nar. 23.4.1967, trvale bytom Brezany 164, 01004 Brezany a
manželka MUDr. Martina Tomusová, nar. 17.12.1970, trvale bytom Brezany 164, 01004
Brezany
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7. Juraj Dobroň, nar. 15.3.1972, trvale bytom Mateja Bela 3446/65, 01015 Žilina a manželka
Katarína Dobroňová, nar. 23.8.1976, trvale bytom Mateja Bela 3446/65, 01015 Žilina
8. Janka Polačeková, nar. 26.02.1974, trvale bytom Brezany 153, 01004 Brezany
vo výške 11.000 EUR za účelom vybudovania miestnej komunikácie na pozemku CKN parc. č.
377/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1028 m2 zapísanom na LV č. 437 pre k. ú. Brezany
v lokalite Brezany-Rybníky v súlade so stavebným povolením zo dňa 09.08.2006 číslo C10 538/2006/Mo-SP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2006 a v súlade s rozhodnutím
o zmene lehoty ukončenia stavby zo dňa 22.05.2015 pod č. S2015/00301/624-Let do12/2017 za
nasledovných podmienok:
a. Každý darca je povinný uhradiť na účet obce sumu 1.375,00 EUR v lehote do 10 dní od

podpisu darovacej zmluvy,
b. Obec sa zaväzuje, že dar použije výlučne na účel vybudovania Miestnej komunikácie

pričom sa zároveň zaväzuje, že na Miestnu komunikáciu z vlastných prostriedkov
vynaloží 50 % nákladov potrebných na jej vybudovanie,
c. Obec vybuduje miestnu komunikáciu do 4 mesiacov od prijatia celého daru,
d. v prípade ak obstaraná cena za zhotovenie miestnej komunikácie presiahne spolu sumu

22.000 EUR budú darcovia a obec Brezany povinní znášať dodatočné náklady rovným
dielom. V prípade ak obstaraná cena za Miestnu komunikáciu nedosiahne sumu 22.000
EUR, obec Brezany vráti darcom pomernú časť ich daru.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
7
Juraj Belan,
Martoníková,
Zuščáková
Juraj Belan,
Martoníková,
Zuščáková
0
0

Miloš Brezáni, Emília Hubočanová, Viera
Ing. Michal Tvrdý, Pavol Špánik, Renáta
Miloš Brezáni, Emília Hubočanová, Viera
Ing. Michal Tvrdý, Pavol Špánik, Renáta

UZNESENIE č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové
výdavky na MK na parc. č. CKN 377/29 vo výške 11.000 €.
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Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 6.

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

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

P. Štaffenová ekonomická pracovníčka obce, oboznámila OZ so Záverečným účtom obce
a s Výročnou správou obce za rok 2016. Informovala prítomných o plnení rozpočtu , o stave
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016. Ďalej informovala o hospodárení obce, t.j. rozdielom
medzi príjmami a výdavkami, kde vznikol prebytok vo výške 20.207,98 €. Finančné prostriedky
budú po schválení OZ použité na tvorbu rezervného fondu.
Informovala ďalej o výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2016 (rozdiel medzi
výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti), kde bola vykázaná strata vo výške 3.504,84 €.
Uviedla, že audítorka nám v správe vytkla, že výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti
nesmie byť stratový, nakoľko môže byť živnosť zrušená.
Celkovo zhodnotila hospodárenie obce za rok 2016 a poukázala hlavne na prebytok, ktorý
v horeuvedenej výške vznikol z dôvodu lepšieho hospodárenia obce za rok 2016, ako aj
poukázaním vyššieho výnosu podielových daní zo strany štátu.

UZNESENIE č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Záverečný účet Obce Brezany za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) Výročnú správu Obce Brezany za rok 2016,
c) použitie prebytku v sume 20.207,98 €, 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.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

7
7
6

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

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 7.
2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok

Stanovisko k Záverečnému účtu predniesla poslancom OZ p. Drahomíra Štaffenová, p. Brisudová
Edita, ktorá vykonáva funkciu hlavného kontrolóra obce bola ospravedlnená. V správe
kontrolórka uviedla, že Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
a doporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

UZNESENIE č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2016.
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 8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky , správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, Výročná správa k 31.12.2016
p. Trnovcová Katarína – ekonomická pracovníčka obce, informovala poslancov o vykonaní
auditu za rok 2016. Audit vykonala Ing. Kasmanová Mária, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
o vykonávaní auditu. Prítomných poslancom predniesla správu audítora z auditu účtovnej
závierky a zároveň im správu poskytla aj k nahliadnutiu.
7

UZNESENIE č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Brezany za rok 2016,
b) správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov.

K bodu 9.

Úprava rozpočtu

P. Štaffenová Drahomíra informovala poslancov OZ o úprave rozpočtu, ktorý bol upravený
predovšetkým v položkách, ktoré sa týkajú prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
UZNESENIE č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v príjmovej časti navýšenie
rozpočtu o sumu 4.576 € a vo výdajovej časti navýšenie o sumu 3.083 €.
Rozpočet po úprave predstavuje v príjmovej časti sumu 192.781 € a vo výdajovej časti sumu
191.944 €.
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 10. Rôzne
V bode rôzne bolo prejednané:
 starostka obce informovala poslancov OZ o ukončení zmluvy so spoločnosťou W COM
s.r.o., ktorá má zabudovaný internetový vysielač na obecnom vodojeme. Zároveň
informovala, že spoločnosť odkúpila spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.. Konateľ
novej spoločnosti nám navrhol, že za odplatu by nám mohli poskytnúť internet zadarmo.
Nakoľko má obec poskytnutý internetové služby od iného dodávateľa zadarmo, poslanec
Ing. Michal Tvrdý navrhol, či by nemohli poskytnúť wifi pripojenie na námestí pred
Obecným úradom Brezany. Starostka odpovedala, že to so spoločnosťou prerokuje,
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 poslanec p. Brezáni Miloš dotazoval, prečo v zimnom období nebola odhrnutá cesta zo
snehu, v lokalite Rybníky. Starostka obce odpovedala, že spoločnosť, ktorá zabezpečuje
zimnú údržbu ciest, zamestnala nového zamestnanca, ktorý nebol upovedomený o tom, že
údržba sa vykonáva aj v uvedenej lokalite,
 poslankyňa p. Hubočanová Emília sa dotazovala, či budú odvezené zrezané konáre, ktoré
sa nachádzajú popri hlavnej ceste do obce. Ďalej dotazovala, že rygol ktorý bol vytvorený
na komunikácií pri obecnom úrade, by sa mal prikryť, nakoľko sa zvýšil počet cyklistov,
aby nedošlo k úrazu. Starostka obce odpovedala, že s odvozom konárov sa už začalo
a rygol na komunikácií bude v najbližšej dobe zakrytý,
 poslanec p. Brezáni Miloš sa dotazoval, koľko finančných prostriedkov bolo použitých na
orez stromov pri športovom areáli. Starostka obce odpovedala, že orez bol zadarmo. Ďalej
sa dotazoval, ako sa bude riešiť situácia na komunikácií v lokalite Rybníky, po ktorej
jazdia auta vykonávajúce práce na diaľničnom úseku, a vzniká tam nadmerná prašosť.
Starostka obce odpovedala, že bola na jednaní v obci Bitarová aj s ostatnými obcami,
ktorých sa týka výstavba diaľnice, riešiť vybudovanie protihlukovej steny a prejednávali
aj problém prechádzania áut po menovanej komunikácií. Spoločnosť zabezpečujúca
výstavbu diaľnice, sa bráni tým, že komunikácia bola už v zlom stave pred začatím
výstavby diaľnice,
 starostka obce informovala poslancov OZ, že na Obecnom úrade sa pokazil kotol, a bude
sa musieť zakúpiť nový kotol. Ďalej informovala, že by sa zakúpil kotol, ktorý by mal
zásobník vody, aby bola k dispozícií teplá voda na Obecnom úrade ako aj v kuchynke
KD. Pri výmene kotla by sa urobilo kúrenie aj v MKN. Informovala poslancov OZ, že do
kuchynky KD sa dal vyrobiť nábytok. Poslancov informovala o výzve na detské ihriská,
ktorú poslala p. riaditeľke MŠ na prehodnotenie. Riaditeľka MŠ požadovala na jestvujúce
dopravné ihrisko a detské ihrisko viacmenej zabezpečiť spevnené prístupové chodníky, čo
uvedený projekt nerieši. Prvky, ktoré boli navrhnuté v projekte nevyhovujú. Poslanec Ing.
Michal Tvrdý dotazoval, že môže pomôcť pri zabezpečení dodávateľa na detské ihrisko.
V súvislosti s detským ihriskom sa poslanec p. Miloš Brezáni dotazoval, či by bolo možné
vybudovať multifunkčné ihrisko na spevnenej ploche v športovom areáli. Starostka obce
odpovedala, že majiteľka pozemku p. Štalmašková, by bola ochotná pozemok darovať
obci na účely vybudovania ihriska.,
 ďalej starostka informovala poslancov, že je potrebné vykonať brigádu na pokosenie
miestneho cintorína nakoľko máme iba dvoch aktivačných pracovníkov a pri kosení obce
sa nestíha pokosiť aj cintorín. Poslankyňa p. Hubočanová Emília navrhla, či by nebolo
možné zamestnať dôchodcu poprípade nezamestnaného občana, ktorý by bol za odplatu
ochotný pokosiť cintorín,
 starostka obce sa informovala od p. Michala Tvrdého, ako prebieha realizácia MK
v lokalite Rybníky. P. Ing. Michal Tvrdý odpovedal, že realizácia sa začala podľa plánu,
 na záver starostka obce informovala poslancov OZ o blížiacich sa hodových slávnostiach
a zároveň ich požiadala, aby boli nápomocní pri ich organizovaní.

K bodu 11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol p. Ing. Michal Tvrdý. Uznesenie ako celok bolo schválené.
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K bodu 12. Záver
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
V Brezanoch, 11. 05. 2017
Zapísala:

Bc. Katarína Trnovcová

Návrhová komisia:
Ing. Michal Tvrdý
Miloš Brezáni

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

Overovatelia zápisnice:
Viera Martoníková

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

Renáta Zuščáková

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

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