OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 03. 11. 2017 o16:00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Iveta Brezianská

Poslanci OZ:

Juraj Belan, Viera Martoníková, Emília Hubočanová
Pavol Špánik, Renáta Zuščáková,

Neprítomní – ospravedlnení
poslanci OZ:

Ing. Michal Tvrdý, Miloš Brezáni
-

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Edita Brisudová - ospravedlnená

Ostatní prítomní:

Bc. Katarína Trnovcová – zapisovateľ

PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Schválenie podania žiadosti ŽoNFP a 5% spoluúčasti

6.

Rôzne

7.

Návrh na uznesenie

8.

Záver

K bodu 1.

Otvorenie

Zasadnutie OZ otvorila a rokovanie viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
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Konštatovala, že z celkového počtu sedem poslancov OZ je prítomných päťposlancov, 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. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 03. 11. 2017.

Program:
1.
Otvorenie
2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Schválenie podania žiadosti ŽoNFP a 5% spoluúčasti

6.

Rôzne

7.

Návrh na uznesenie

8.

Záver

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 2.

7
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta,
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta,
0
0

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

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

p. Emíliu Hubočanovú, p. Vieru Martoníkovú
p. Juraja Belana, p. Pavla Špánika
p. Bc. Katarínu Trnovcovú
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UZNESENIE č. 45/2017
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu:

p. Emília Hubočanová
p. Viera Martoníková

b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Juraj Belan
p. Pavol Špánik
c)

obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa:

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 3.

p. Bc. Katarína Trnovcová

7
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta,
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta,
0
0

Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že prijaté uznesenia boli
splnené alebo sa priebežne plnia.
UZNESENIE č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia.

K bodu 4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

Starostka obce informovala poslancov OZ:
 podanie písomnej žiadosti p. Martoníka Tibora, na odstránenie diviačej zveri v obci, ktorá
spôsobuje škody na majetku občanov. Starostka obce informovala poslancov, že sťažnosť
ďalej odovzdala Poľovníckemu spolku Podhorie, ktoré dňa 22.11.2017 zorganizovalo
spoločnú poľovačku na diviačiu zver na ktorej bolo zastrelených 11 kusov diviačiej zveri.
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 podanie písomného oznámenia p. Brezániho Miloša o priestupku na úseku držania psov –
na psa p. Marty Smilkovej, ktorý sa voľne pohybuje po obci a je zanedbaný. Starostka
obce na základe oznámenia písmne predvolala p. Smilkovú Martu, ktorá sa však
v stanovenej lehote nestihla dostaviť na Obecný úrad Brezany, ale dohodla si so
starostkou náhradný termín.

K bodu 5.

Schválenie podania žiadosti ŽoNFP a 5% spoluúčasti

Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaní Žiadosti o NFP na projekt s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Obecný úrad Brezany“.

Uviedla, že

v prípade, ak by sa žiadosť schválila vybraná spoločnosť by nám vykonala práce, ktoré sa týkajú
zateplenia budovy OcÚ: t.j. celkové zateplenie budovy, výmena okien, výmena svietidiel,
výmena kotla. Ďalej informovala poslancov, že obec by sa podieľala na financovaní
5% spoluúčasťou, čo v tomto prípade činilo 6.734,36 € s DPH z celkových oprávnených
výdavkov 134.687,21 € s DPH.

UZNESENIE č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany schvaľuje

a) predloženie Žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán – Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru v rámci výzvy : OPKZP-PO04-SC431-2017-19 pre projekt s názvom
„ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Obecný úrad Brezany“.
b) výšku 5% maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa Obce
Brezany a to sumu 6.734,36 € s DPH z celkových oprávnených výdavkov 134.687,21 €
s DPH.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta,
5
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p.
Emília Hubočanová, p. Zuščáková Renáta, p. Miloš Brezáni
0
0
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K bodu 6.

Rôzne

V bode rôzne bolo prejednané:
 poslankyňa p. Zuščáková Renáta sa informovala o novom svietidle na miestnom cintoríne,
starostka obce jej odpovedala, že je to len skúšobná vzorka a skonštatovala, že by bolo
potrebné zakúpiť toto svietidlo, ktoré je na slnečnú energiu,
 poslankyňa p. Zuščáková Renáta ďalej dotazovala, na neustále parkovanie áut na hlavnej
ceste, čím vzniká problém prechodu ostatných áut, a podotkla, že problém bude najmä
v zimnom období, kedy bude po komunikácií jazdiť vozidlo zabezpečujúce odhŕňanie
snehu. Starostka obce odpovedala, že na základe VZN č. 1/2008 budú upozornený
občania o parkujúci na verejnej komunikácií o porušovaní čl. 6 VZN č. 1/2008,
 poslankyňa p. Zuščáková Renáta sa informovala o tom ako je to s vybudovaním
náhrobných pomníkov na miestnom cintoríne, ako je súhlas na výstavbu a dodržanie
rozmerov hrobu. Starostka obce jej odpovedala, že uvedené rieši Prevádzkový poriadok
miestneho cintorína.

K bodu 7.

Návrh na uznesenie

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

K bodu 8.

Záver

V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
V Brezanoch, 03. 11. 2017
Zapísala:

Bc. Katarína Trnovcová

Návrhová komisia:
Viera Martoníková

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

Emília Hubočanová

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Pavol Špánik

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

6

