Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 31. 03. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Prerokovanie rozsudku Krajského súdu v Žiline v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru a náhrada ušlej mzdy.
Prerokovanie návrhov zastavovacej zóny a rozmiestnenia miestnych komunikácii
v obvode JPÚ v lokalite Brezové
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak,
privítal všetkých prítomných a vysvetlil dôvody zvolania mimoriadneho zasadania.
Počet prítomných poslancov - 5 poslancov (zástupca starostu Milan Gasper,
poslanci: Daniel Grman, Peter Jendrášek, MUDr. Milan Pariža, Pavol Šuhaj) zasadnutie bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.

Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Pavol Šuhaja - poslanca obecného zastupiteľstva a
MUDr. Milan Parižu - poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ

Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ, doplnil ho o bod
č. 6 – Určenie výšky nájomného za prenájom miestností v kultúrnom dome pre
Poľovnícke združenie Brezovica a Folklórnu skupinu z Brezovice. Potom požiadal
poslancov o hlasovanie za navrhnutý program.
Program po zmene bol jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Prerokovanie rozsudku Krajského súdu v Žiline v konaní o neplatnosť
skončenia pracovného pomeru a náhrada ušlej mzdy
18:20 hod. príchod poslanca Jozefa Hajdúka.
Starosta obce prečítal rozsudok Krajského súdu v Žiline v konaní neplatnosť
skončenia pracovného pomeru. Po prečítaní konštatoval, že súd nerozhodol
o úrokoch z omeškania, o trovách konania a skončenie pracovného pomeru
a vrátil na ďalšie konanie. Ďalej krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu vo
výroku, ktorým zaviazal obec uhradiť navrhovateľke sumu 24 042,14 €, ako aj vo
výroku, ktorým uložil obci povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 1539,50 €
a 99,50 €.
Starosta obce po porade s právnym zástupcom obce advokátom JUDr. Petrom
Vevurkom navrhol poslancom podať ešte dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej
republiky. Konštatoval, že sumu, ktorú určil Okresný súd a potvrdil aj Krajský súd
obec navrhovateľke uhradila. Nakoľko obec bola povinná tak vykonať do troch dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Žiline.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili podanie dovolania na Najvyšší súd
Slovenskej republiky.

Bod č. 5) Určenie výšky nájomného za prenájom miestností v kultúrnom dome
Starosta obce informoval poslancov, že na miestnosti v kultúrnom dome,
ktoré boli poskytnuté Poľovníckemu združeniu Brezovica a Folklórnej skupine
z Brezovice treba určiť výšku nájomného. Nakoľko obec nemôže svoj majetok
prenajímať bezplatne. Keďže tieto organizácie reprezentujú našu obec a tiež
spolupracujú pri podujatiach organizovaných obcou bez nároku na honorár
starosta obce navrhol symbolickú cenu: 1 € za kalendárny rok.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili prenájom miestnosti pre
Poľovnícke združenie Brezovica a taktiež miestnosť pre Folklórnu skupinu
z Brezovice za cenu 1€/ kalendárny rok.
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Bod č. 6) Prerokovanie návrhov zastavovacej zóny
komunikácii v obvode JPÚ v lokalite Brezové

a rozmiestnenia

miestnych

Starosta obce Marián Ujmiak požiadal poslancov o vyjadrenie sa k návrhom
zastavovacej zóny a rozmiestnenia miestnych komunikácii v obvode JPÚ
v lokalite Brezové, ktoré dostali na poslednom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Starosta obce vysvetlil poslancom, že Komplexný urbanistický návrh IBV
musí schváliť OZ a tento bude východiskovým podkladom pre zhotoviteľov JPÚ,
ale aj pre projektantov ciest a taktiež pre SSE na vypracovanie projektov
inžinierskych sietí. Konštatoval, že by mal byť vybratý taký návrh, ktorý umožní,
čím viacerým účastníkov JPÚ výstavbu rodinných domov v prvej etape a pri
budovaní minimálneho množstva ciest (samozrejme aj inžinierskych sietí). Tiež
je dôležité, aby nové ulice mali prepojenie už k existujúcim uliciam a to ulica sv.
Cyrila a Metoda pri fare, ulica Cintorínska pred Milana Parižu až ku hlavnej ceste
na začiatku obce.
Poslanec pán Jozef Hajdúk sa vyjadril, že po konzultáciách s mnohými
občanmi je najprijateľnejšia verzia na výkrese č. 1“A“ komplexného
urbanistického návrhu od Ing. arch. Anny Gočovej a Ing. arch. Dávida Goča.
Poslanec Peter Jendrášek sa pridal k tomuto návrhu pretože najideálnejšie
umožňuje realizovať výstavbu ciest, ale aj rodinných domov na etapy podľa
potrieb občanom a tiež finančných možností obce robiť cesty a inžinierke siete.
Poslanci OZ jednohlasne schválili návrh č. 1A zastavovacej zóny
a rozmiestnenia miestnych komunikácii v obvode JPÚ v lokalite Brezové

Bod č. 7) Diskusia
Poslanec pán Jozef Hajdúk žiadal, aby sa v miestnom rozhlase pravidelne
informovalo o zákaze vývozu odpadu do prírody a tiež o zákaze voľného pohybu
psov v obci. Poslanci diskutovali o tomto probléme a navrhli v prípade zistenia
porušení pozvať dotyčného na obecný úrad, kde budú prijaté potrebné opatrenia.
Poslanec Peter Jendrášek navrhol urobiť poriadok v okolí obce a upraviť
skládku drobného stavebného odpadu a biologického odpadu v Dvojačnom potoku.
Bod č. 8) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
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UZNESENIA
z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 31. 03. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí
prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rozsudok krajského súdu v Žiline v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru a náhrada ušlej mzdy.
Určenie výšky nájomného za prenájom miestností v kultúrnom dome pre
Poľovnícke združenie Brezovica a Folklórnu skupinu z Brezovici
Návrhy zastavovacej zóny a rozmiestnenia miestnych komunikácii v obvode
JPÚ v lokalite Brezové

U Z N E S E N I E č. 1
z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 31. 03. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Pavla Šuhaja a MUDr. Milana Parižu
2. Rozsudok Krajského súdu v Žiline v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ po zmene.
2. Podanie dovolania na Najvyšší súd Slovenskej republiky proti rozsudku
okresného súdu v Námestove čk. 1/C/72/2008 o rozsudku Krajského súdu
v Žiline zo dňa 15. 01. 2015 čk. 9 Co/992/2014.
3. Výšku nájomného za prenájom miestnosti v kultúrnom dome pre
Poľovnícke združenie Brezovica za cenu 1€/ kalendárny rok.
4. Výšku nájomného za prenájom miestnosti v kultúrnom dome pre Folklórnu
skupinu z Brezovice za cenu 1€/ kalendárny rok.
5. Komplexný urbanistický návrh IBV Brezové, výkres č. 1A, ktorého
autormi sú Ing. arch. Anna Gočová a Ing. arch. Dávid Goč.

C.

ukladá
1.

Starostovi obce vypracovať
združením Brezovica.
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zmluvu

o prenájme

s Poľovníckym

2.
3.

4.

Starostovi obce vypracovať zmluvu o prenájme s Folklórnou skupinou z
Brezovice.
Zamestnankyni obce vyhlásiť v miestnom rozhlase relácie o zákaze
vývozu odpadu do prírody, dodržiavaní čistoty v obci a o zákaze voľného
pohybu psov v obci.
Starostovi obce zabezpečiť úpravu skládky drobného stavebného odpadu
a biologického odpadu v Dvojačnom potoku a poriadok v okolí obce.

Brezovici, dňa 31. 03. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 9) Záver

Starosta obce po schválení uznesenia poďakoval prítomným poslancom OZ za
účasť a zasadnutie OZ ukončil .

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková vr.

Overovatelia:

p. Pavol Šuhaj vr.
MUDr. Milan Pariža vr.

V Brezovici, dňa 31. 03. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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