OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 8/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 05.11. 2018 o17:00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Iveta Brezianská

Poslanci OZ:

Viera Martoníková, Renáta Zuščáková, Emília
Hubočanová, Pavol Špánik

Neprítomní – ospravedlnení
poslanci OZ:

Ing. Michal Tvrdý, Miloš Brezáni, Juraj Belan

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Edita Brisudová

Ostatní prítomní:

Bc. Katarína Trnovcová

PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 – 2021

6.

Schválenie rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 – 2021

7.

Schválenie Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby hmotného a nehmotného majetku obce

8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezany na I. polrok 2019

9.

Rôzne

10.

Návrh na uznesenie

11.

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 boli 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. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 05.11.2018.

Program:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Kontrola plnenia uznesení

4.

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

5.

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 - 2021

6.

Schválenie rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 - 2021

7.

Schválenie Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 5/2015 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby hmotného a nehmotného majetku obce

8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezany na I. polrok 2019

9.

Rôzne

10.

Návrh na uznesenie

11.

Záver

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
2

Zdržali sa:

K bodu 2.

0

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

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

p. Vieru Martoníkovú, p. Emíliu Hubočanovú
p. Renátu Zuščákovú, p. Pavla Špánika
p. Bc. Katarínu Trnovcovú

UZNESENIE č. 61/2018
a)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu:

p. Viera Martoníková
p. Emília Hubočanová

b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Renáta Zuščáková
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
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že prijaté uznesenia boli
splnené alebo sa priebežne plnia.
 po rekonštrukcii svietidiel verejného osvetlenia, prešla obec a zistila, že je potrebné
doplniť svietidlá VO autobusovej zastávke Brezany stred a Brezany konečná, popri
hlavnej ceste na dolnom konci obce ako aj pri p. Surovčíkovej Anne a Grečnárovej
Emílii,


začatie realizácie oplotenia na cintoríne v spolupráci s p. Martoníkom Tiborom, uviedla,
že elektrická energia do oplotku sa bude ťahať z vodojemu Banát. Poslanci súhlasili, ale
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poznamenali, že je to dočasné riešenie, a v budúcnosti, podľa dostupnosti finančných
prostriedkov, by sa malo uvažovať o murovanom oplotení,
 odpoveď na žiadosť p. Šveca Jaroslava o zámene pozemkov, aby uviedol dôvod zámeny
pozemkov,
UZNESENIE č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia.

UZNESENIE č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie svietidiel VO v počte 9 ks Dodatkom k Zmluve
o dielo – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Brezany zo dňa 13.7.2018.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 4.

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

Starostka obce informovala poslancov OZ:
 žiadosť od p. Korčeka Antona o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 457/30 vo vlastníctve
obce. Menovaný uvedenú parcelu v celosti kúpil od pôvodného vlastníka, s tým že
automaticky daroval časť pri potoku do vlastníctva obce. O predmetnú parcelu má
záujem p. Jaroslav Švec, zámenou za parcelu č. 457/21, ktorá je miestnou komunikáciou.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o problematické vlastníctvo je potrebné túto žiadosť
riešiť s právnikom,
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 žiadosť TJ Brezovec Brezany o navýšenie dotácie o 1. 500 €. Poslanci súhlasili, ale
uviedli, že treba dohodnúť s TJ podmienky hospodárenie s dotáciou. Dotáciu navýšili
o 2.000 €, t.j. na sumu 5.000 €.
UZNESENIE č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie žiadosť p. Korčeka Antona o odkúpení pozemku CKN p.č. 457/30
b) odporúča starostke obce riešiť žiadosť s právnikom.

UZNESENIE č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Brezovec Brezany na sumu
5.000 €.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 5.

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 2021

Ekonomická pracovníčka obce p. Trnovcová Katarína, predniesla doručené písomné stanovisko
hlavného kontrolóra obce p. RNDr. Edity Brisudovej k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2020-2021 a k návrhu rozpočtu Obce Brezany na rok 2019.
Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu Obce Brezany na
rok 2019 – 2021 schváliť.
UZNESENIE č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok
2019 a roky 2020 -2021.
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K bodu 6.

Schválenie rozpočtu obce za rok 2019 a roky 2020 – 2021

Starostka obce požiadala ekonomickú

pracovníčku obce p. Trnovcovú, aby informovala

poslancov o viacročnom rozpočte na roky 2020-2021 a o rozpočte na rok 2019 .Návrh rozpočtu
obce bol zaslaný všetkým poslancom v písomnej forme. Návrh viacročného rozpočtu na roky
2020-2021 a rozpočet na rok 2019 bol zákonom stanovenej lehote zverejnený v úradnej tabuli
obce – www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému rozpočtu neboli vznesené
žiadne pripomienky zo strany občanov obce a poslancov OZ. Poslanci OZ rozpočet Obce
Brezany na rok 2019 jednohlasne schválili a rozpočet na roky 2020-2021 zobrali na vedomie.
UZNESENIE č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 v príjmovej časti na sumu 223.225 €, vo výdajovej časti
220.646 €. Rozpočet prebytkový o sumu 2.579 €.
b) berie na vedomie rozpočet obce na roky 2020 -2021.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

K bodu 7. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení a sadzbe poplatkov za prenájom
výpožičku a služby hmotného a nehmotného majetku obce
Návrh VZN

bol zákonom stanovenej lehote zverejnené v úradnej tabuli obce –

www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ VZN o určení a sadzbe poplatkov za prenájom, výpožičku a služby
hmotného a nehmotného majetku obce Brezany jednohlasne schválili.
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UZNESENIE č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brezany schvaľuje VZN č. 1/2018 o určení a sadzbe poplatkov za
prenájom, výpožičku a služby hmotného a nehmotného majetku obce.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezany
na I. polrok 2019
P. Trnovcová Katarína , predniesla prítomným poslancom plán kontrolnej činnosti HK na 1.
polrok 2019. Poslanci k predmetnému plánu práce na 1. polrok 2019 nemali žiadne pripomienky
a tento jednohlasne schválili.
UZNESENIE č. 69/2018
a) schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Kvórum:
Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V zmysle § 18f, odst. 1 písme. 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 obecnému úradu a orgány
samosprávy obce.
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 bol v zmysle
§ 18f odst. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejnený na webovom sídlo obce dňa 6.11.2018.
2. PRÍLOHY:
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

K bodu 9.

Rôzne

V bode Rôzne bolo prejednané:
 p. poslankyňa Zuščáková Renáta, poukázala na neoprávnené parkovanie nepojazdného
vozidla p. Chodelku Miroslava pri MŠ , ktoré spôsobuje neprehľadnosť cesty, žiadala,
aby bol upozornený a auto odstránil,
 p. poslankyňa p. Martoníková Viera sa dotazovala, ako sa rieši situácia, keď občania kúria
vo svojich kotloch pevným palivom a spôsobujú v obci zápach, tým že pália napr. plasty,
gumy a pod. Starostka odpovedala, že nie je v kompetencii obci riešiť túto situáciu,
v takomto prípade treba upozorniť rezort Životného prostredia,
 poslankyňa p. Martoníková Viera sa dotazovala, ako je to s výmenou popolníc, ak ju
poškodí zamestnanec firmy, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu. Starostka
odpovedala, že v takomto prípade to treba nahlásiť na obecný úrad a ona bude
kontaktovať spoločnosť T+T a.s. o výmenu popolnice,
 poslankyňa p. Martoníková Viera navrhla navýšenie platu starostu o 70% za mesiac
november 2018 v zmysle Smernice o odmeňovaných predstaviteľov obce, poslanci
súhlasili,
 poslankyňa p. Martoníková Viera navrhla odmeny za volebné obdobie 2014 – 2018 pre
p. Štaffenovú Drahomíru a p. Trnovcovú Katarínu, starostka obce odpovedala, že
odmeňovanie zamestnancov je v kompetencii starostu obce,
 starostka obce informovala poslancov OZ, že boli pridané nové kontajnery na zber
separovaného odpadu, konkrétne papier, a že v okolí kontajnerov aktivačný pracovník
urobil poriadok,
 poslanci navrhli starostke obce, aby dala písomnú žiadosť o prehodnotenie otváracích
hodín v prevádzke Potravín v obci, nakoľko sa viacero občanov dožaduje predĺženie
hodín najmä v doobedňajších hodinách.

8

UZNESENIE č. 70/2018
Poslanci OZ schvaľujú navýšenie platu starostky o 70% za mesiac november 2018.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
4
p. Martoníková Viera, p. Pavol Špánik, p. Zuščáková
Renáta, p. Emília Hubočanová
0
0

K bodu 10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Viera Martoníková. Uznesenie ako celok bolo schválené.

K bodu 11. Záver
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
V Brezanoch, 05.11.2018
Zapísala:

Bc. Katarína Trnovcová

Návrhová komisia:
Viera Martoníková

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

Emília Hubočanová

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

Overovatelia zápisnice:
Renáta Zuščáková

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

Pavol Špánik

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

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