OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 5/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 21. 06. 2018 o18:00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Iveta Brezianská

Poslanci OZ:

Juraj Belan, Viera Martoníková, Renáta Zuščáková, Ing.
Michal Tvrdý

Neprítomní – ospravedlnení
poslanci OZ:

Miloš Brezáni, Pavol Špánik, Emília Hubočanová

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Edita Brisudová

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 Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Brezany

6.

Oboznámenie so Smernicou č. 1/2018 o verejnom obstarávaní obce

7.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017

8.

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017

8.

Plán kontrol hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

9.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám
zákonom a iných predpisov, Výročná správa k 31.12.2017

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 sú prítomní štyria poslanci, 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. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 21. 06. 2018.

Program:
1.
Otvorenie
2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Brezany

6.

Oboznámenie so Smernicou č. 1/2018 o verejnom obstarávaní obce

7.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017

8.

Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017

8.

Plán kontrol hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

9.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám
zákonom a iných predpisov, Výročná správa k 31.12.2017

10.

Rôzne

11.

Návrh na uznesenie

12.

Záver

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
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Proti:
Zdržali sa:

K bodu 2.

0
0

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie:

p. Renátu Zuščákovú, p. Ing. Michala
Tvrdého
p. Juraja Belana, p. Vieru Martoníkovú
p. Bc. Katarínu Trnovcovú

Za overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľa

UZNESENIE č. 29/2018
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu:

p. Renáta Zuščáková
p. Ing. Michal Tvrdý

b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Juraj Belan
p. Viera Martoníková
c)

obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa:

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

K bodu 3.

p. Bc. Katarína Trnovcová

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že prijaté uznesenia boli
splnené alebo sa priebežne plnia.
Starostka informovala poslancov OZ o zverejnení výzvy na predloženie ponuky na výmenu
verejného osvetlenia, na základe výberu ponuky podľa určitých kritérií by sa mohla výmena
zrealizovať do dvoch mesiacov.
P. Martoníková informovala starostku obce, že sa telefonicky spojila s p. Štaffenom Pavlom,
ktorý bude realizovať rekonštrukciu autobusových zastávok, a dohodla sa s ním, že keď sa bude
vykonávať rekonštrukcia, poslanci OZ budú p. Štaffenovi nápomocní.
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UZNESENIE č. 30/2018
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, že na Obecný úrad boli prijaté nasledovné žiadosti
a sťažnosti:
 Žiadosť riaditeľky MŠ Brezany o rekonštrukciu toaliet v MŠ Brezany
starostka obce informovala poslancov o nutnosti rekonštrukcie toaliet v MŠ, vzhľadom k tomu,
že terajší počet toaliet nevyhovuje hygienickým normám. Jedná sa o rekonštrukciu toaliet
personálu materskej školy a dobudovaním jednej toalety pre deti MŠ. Dobudovaním jednej
toalety, by vznikla možnosť prijať väčší počet detí do MŠ. Ďalej oboznámila poslancov,
o nutnosti rekonštrukcie malej miestnosti medzi jedálňou a kúpeľnou MŠ, kde by vznikla malá
miestnosť na odkladanie vecí personálu MŠ a taktiež prezliekáreň. V predmetnej žiadosti ďalej
riaditeľka MŠ požiadala o opravu vstupných schodov pred MŠ, ktoré sú v dezolátnom stave
a predstavujú možné riziko úrazu. Poslanec p. Tvrdý navrhol, že by sa schody mohli nadkryť, aby
sa najmä v zimnom období vplyvom počasia neustále nepoškodzovali. Poslanci s rekonštrukciou
súhlasili a zároveň navrhli starostke, aby sa v budúcnosti podala opätovne žiadosť na výstavbu
novej budovy MŠ.
 Žiadosť od p. Zuščákovej na predĺženie nájmu nebytových priestorov „Výčap centrum
Brezany“
starostka obce informovala poslancov OZ o prijatí žiadosti od p. Zuščákovej na predĺženie nájmu
nebytových priestorov „Výčap centrum Brezany“, ktorej nájom končí dňom 31.12.2018. Poslanci
poverili starostku s prípravou podkladov k zverejneniu zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce – priestor pohostinstvo „ Výčap Centrum“.
 Sťažnosť od p. Faba k spôsobu opravy cesty pred domami súpisného čísla 136, 139, 174
a 175
starostka obce informovala poslancov OZ o prijatí sťažnosti od p. Faba, občana obce Brezany
nespokojnosti opravy miestnej komunikácie pred domami súpisného čísla 136, 139, 174 a 175,
majitelia ktorých boli prítomní na zastupiteľstve OZ. Starostka obce dala poslancom
k nahliadnutiu sťažnosť, ktorej kópia je súčasťou tejto zápisnice. Uviedla, že menovaná
komunikácia nebola zahrnutá v pláne rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorá sa začala
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v obci vykonávať dňa 4.6.2018. Občania uvedených domov, však navrhli starostke obce, aby sa
vykonala rekonštrukcia aj na ich komunikácií, keďže stroje na rekonštrukciu boli v obci, s tým
že rekonštrukciu si uhradia občania sami. Starostka súhlasila a cesta sa napenetrovala.
Spoločnosť SKANSKA SK a.s., nacenila rekonštrukciu danej komunikácie, ktorej výška však
bola viac ako 4.000 €, s čím obyvatelia danej lokality nesúhlasili a navrhli starostke obce, aby
polovicu rekonštrukcie uhradila obec. Starostka však uviedla, že komunikácia nie je vo
vlastníctve obce, ale vo vlastníctve SPF. Navrhla im, že na komunikácií môže len dovyspravovať
vytĺky, ktoré boli neskôr aj dovyspravované. P. Fabo vyslovil v sťažnosti nespokojnosť
s výsledkom tejto rekonštrukcie, nakoľko nebol po celej komunikácií položený nový asfaltový
koberec. Nastriekaný penetračný náter, ktorý nebol zakrytý spôsobil pri vysokých teplotách
znečistenia vstupov jednotlivých rodinných domov.
Poslanci si sťažnosť prečítali, poslankyňa p. Martoníková Viera sa vyjadrila, že ona by
rekonštrukciu menovanej komunikáciu vôbec nezahŕňala do opráv, nakoľko komunikácia nie je
vo vlastníctve obce. Uviedla, že najskôr treba komunikáciu vysporiadať, aby prešla pod
vlastníctvo obce. Poslankyňa p. Zuščáková Renáta taktiež uviedla, že treba najskôr vysporiadať
komunikácie vo vlastníctve SPF do vlastníctva obce. Ďalej poslanec p. Tvrdý Michal sa vyjadril,
že občania menovanej lokality by si mali určiť jedného zástupcu, ktorý bude konať v ich mene.
Uviedol, že na základe skutočnosti, že obec nemá vo vlastníctve menovanú komunikáciu nemá
právo rozhodovať o jej rekonštrukcii a ani investovať finančné prostriedky. Navrhol, aby oslovili
majiteľov susedných pozemkov, ktoré sú stavebnými pozemkami a dohodli sa na spoločnom
riešení prípojok. Starostka informovala prítomných, že všetky komunikácie vo vlastníctve SPF,
ktoré sú v územnom pláne riešené ako verejnoprospešné stavby bude riešiť bezodplatným
prevodom na obec. Uviedla, že projekt k územnému rozhodnutiu je vo fáze prípravy. Kompletná
rekonštrukcia sa môže riešiť, keď budú komunikácie vo vlastníctve obce. Nakoniec sa dohodla
s prítomnými na postupe:
1. osloviť vlastníkov susedných pozemkov na spoločnom riešení inžinierskych sietí,
2. vysporiadať komunikácie vo vlastníctve SPF do vlastníctva obce a informovať občanov,
3. urobiť novú komunikáciu – komunikovať riešenie rekonštrukcie s vlastníkmi rodinných domov
súp.č. 136,139, 174 a 175.
4. vyriešiť odvodnenie od pozemku p. Hudeca Vladimíra po pozemok p. Chodelku Jaroslava
súp. č. 133.

K bodu 5.

Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb pre obec Brezany
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Starostka obce informovala poslancov OZ o povinnosti vypracovania Komunitného plánu
sociálnych služieb obce. Plán pre obec Brezany vypracoval p. RNDr. Radomír Babjak
a predložila ho poslancom na schválenie. Po schválení bude Komunitný plán zaslaný na VÚC
Žilina.
UZNESENIE č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany schvaľuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
pre obec Brezany.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

K bodu 6.

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

Oboznámenie so Smernicou č. 1/2018 o verejnom obstarávaní

Starostka obce oboznámila poslancov s obsahom Smernice č. 1/2018 o verejnom obstarávaní.
Informovala ich, že obec vykonáva verejné obstarávanie cez software spoločnosti TENDER NET
s.r.o. s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
UZNESENIE č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany berie na vedomie Smernicu č. 1/2018 o verejnom
obstarávaní obce.

K bodu 7.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017

Stanovisko k Záverečnému účtu predniesla poslancom OZ p. Bc. Katarína Trnovcová. V správe
kontrolórka uviedla, že Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
a doporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
UZNESENIE č. 33/2018
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2017.

K bodu 8.

Schválenie Záverečného účtu za rok 2017

P. Trnovcová ekonomická pracovníčka obce, oboznámila OZ so Záverečným účtom

obce

a s Výročnou správou obce za rok 2017. Informovala prítomných o plnení rozpočtu , o stave
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. Ďalej informovala o hospodárení obce, t.j. rozdielom
medzi príjmami a výdavkami, kde vznikol prebytok vo výške 29.963,78 €. Finančné prostriedky
budú po schválení OZ použité na tvorbu rezervného fondu.
Celkovo zhodnotila hospodárenie obce za rok 2017 a poukázala hlavne na prebytok, ktorý
v horeuvedenej výške vznikol z dôvodu lepšieho hospodárenia obce za rok 2017.

UZNESENIE č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany schvaľuje:
a) Záverečný účet Obce Brezany za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) Výročnú správu Obce Brezany za rok 2017,
c) použitie prebytku v sume 29.963,78 €, 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:

Hlasovali za:

K bodu 9.

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

Plán kontrol hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

Starostka obce, z poverenia hlavnej kontrolórky obce, predniesla prítomným poslancom plán
kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018. Poslanci k predmetnému plánu práce na 2. polrok 2018
nemali žiadne pripomienky a tento jednohlasne schválili.
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UZNESENIE č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany schvaľuje:
1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Kvórum:
Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
2. Dôvodová správa:
V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie
obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 bol v zmysle
§ 18 f odst. 1 písm. b) zákona SNR č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.06.2018.
3. Prílohy:
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

K bodu 10. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším
požiadavkám zákonom a iných predpisov, Výročná správa k 31.12.2017
p. Trnovcová Katarína – ekonomická pracovníčka obce, informovala poslancov o vykonaní
auditu za rok 2017. Audit vykonala auditorka 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.
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UZNESENIE č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a) Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Brezany za rok 2017,
b) Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

K bodu 11. Rôzne
V bode Rôzne bolo prejednané:
 p. Trnovcová ekonomická pracovníčka informovala poslancov OZ, že vzhľadom na
neočakávané zvýšenie čerpania výdavkov je nutné prehodnotiť výdavok na náter strechy
Ocú a tento riešiť z prostriedkov Rezervného fondu, kde je dostatočný zdroj finančných
prostriedkov na kapitálové výdavky náter strechy.
 pripravovaná akcia „Hurá prázdniny“, ktorá sa bude konať dňa 30.06.2018 v športovom
areáli. Starostka obce oboznámila poslancov s plánovaným programom akcie. Poprosila
poslancov, aby boli nápomocní pri pripravovaní akcie, aj samotnej realizácii.
 Poslanci p. Tvrdý a p. Belan navrhli starostke obce, že pred akciou pokosia plochy okolo
športového ihriska.
 Poslanec p. Trvdý navrhol, aby sa počas konania akcie nepredával v pohostinstve
„ŠPORKLUB Brezany“ tvrdý alkohol.
UZNESENIE č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zrušenie Uznesenia č. 27/2018 bod b) zo dňa 5.6.2018,
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b) čerpanie prostriedkov na náter strechy Obecného úradu Brezany z prostriedkov rezervného
fondu vo výške 2.870 €.
c) úpravu rozpočtu RO č. 5/2018
1. čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v príjmovej časti kód zdroja 46 klasifikácia 454001
vo výške 2.870 € a vo výdajovej časti kód zdroja 46 finančná klasifikácia 717002 vo výške 2.870
€.
2. presun položiek: kód zdroja 46 EK 717002 rekonštrukcia a modernizácia OcÚ zníženie
o 1.675 € a kód zdroja 41 EK 717003 Prístrešok OcÚ zvýšenie o 1.675 €. Rozpočet po úprave
predstavuje v príjmovej časti 269.622 €, vo výdajovej časti 266.791 €.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

7
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý
4
p. Belan Juraj, p. Martoníková Viera, p. Zuščáková Renáta,
Ing. Michal Tvrdý

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Renáta Zuščáková. Uznesenie ako celok bolo schválené.

K bodu 13. Záver
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
V Brezanoch, 21.06.2018
Zapísala:

Bc. Katarína Trnovcová

Návrhová komisia:
Ing. Michal Tvrdý

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

Renáta Zuščáková

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Viera Martoníková

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

11

