Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017 o 18:00 hod. v obecnej knižnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Brezovica č. 3/2017
o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
6. Schválenie žiadosti na opravu hasičskej zbrojnice
7. Prerokovanie rozsahu vyasfaltovania cesty na ulici Vyšné Hrady
8. Prerokovanie výpožičky učebných priestorov ZŠ s MŠ v Brezovici
9. Úprava rozpočtu r. 2017.
10. Rôzne.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak a privítal
všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 9 poslancov (p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef
Hajdúk, p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol
Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak) - zasadnutie bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.
Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice poveril Ing. Juliánu Pakosovú, pracovníčku
obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Jozefa Hajdúka a p. Petra Jendráška - poslancov
obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3) Schválenie programu zasadania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 18. riadneho zasadania OZ.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
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Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. zo 17. riadneho zasadania OZ
Bod B - 4: odsúhlasené, zhotoviteľovi sa poslala objednávka, na ktorej sa pracuje
Bod B- 6: starosta informoval poslancov o návrhu, ktorý sa musí prepracovať na naše
požiadavky a potom sa ním budeme zaoberať
Bod B – 7: splnené
Bod č.5) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Brezovica
č. 3/2017 o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
Starosta oboznámil poslancov, že na základe protestu prokurátora voči niektorým článkom
VZN č. 6/2010 o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie sme pripravili návrh
VZN č. 3/2017, v ktorom sme sporné články, ktoré navrhol vypustiť z tohto VZN vypustili.
Poslanci VZN č. 3/2017 jednohlasne schválili.
Bod č. 6) Schválenie žiadosti na opravu hasičskej zbrojnice
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti v rámci výzvy číslo VII. Prezídium
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Po krátkej
diskusii dal p. starosta hlasovať o uvedenej žiadosti.
Za hlasovalo 8 poslancov, proti hlasoval p. Jozef Hajdúk.
Bod č. 7) Prerokovanie rozsahu vyasfaltovania cesty na ulici Vyšné Hrady
Starosta informoval poslancov o žiadosti Ing. Lucie Števaňákovej - o vyasfaltovanie
prístupovej cesty, ktorá bola schválená dňa 15. 12. 2016 na 14. riadnom zasadnutí OZ v bode
B - 11. Poslanci diskutovali o rozsahu vyasfaltovania cesty na ulici Vyšné Hrady. Po krátkej
rozprave poslanci jednohlasne schválili rozsah 5m x 50 m.
Bod č. 8) Prerokovanie výpožičky učebných priestorov ZŠ s MŠ v Brezovici.
Starosta obce oboznámil poslancov, že vedenie ZUŠ v Trstenej sa dohodli s vedením našej
ZŠ s MŠ v Brezovici o možnosti výučby našich detí, ktoré sú prihlásené na ZUŠ, že
vyučovanie sa môže prevádzať v priestoroch našej základnej školy v poobedňajších hodinách.
K tomu, aby ZUŠ v Trstenej mohla túto činnosť vykonávať v učebných priestoroch budovy
ZŠ s MŠ v Brezovici je potrebné uzatvoriť dohodu o výpožičke týchto priestorov
s vlastníkom. Starosta po krátkej diskusii dal hlasovať o tomto bode programu.
ZA hlasovalo všetkých 9 poslancov. Kópia zmluvy o výpožičke tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 9) Úprava rozpočtu r. 2017
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 7, 11 a 13. Poslanci
rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 23. 05. 2017, č. 11 zo dňa 30. 06. 2017 a č. 13 zo dňa 07.
07. 2017 zobrali na vedomie. Rozpočtové opatrenia č. 7, 11 a 13 tvoria prílohu zápisnice.
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Bod č. 10) Rôzne
•

starosta informoval poslancov o ukončení nájmu priestorov kaderníctva v budove
obecného úradu k 31. 08. 2017. Konštatoval, že by bolo vhodné informovať verejnosť
o daných priestoroch prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesky, zverejnením na
inernete a v súlade so zákonom prenajať priestory vhodnému nájomcovi na tento účel.
Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

•

informácie o o územnom pláne - starosta obce oboznámil poslancov s jedenástimi
bodmi, ktoré je potrebné zapracovať do návrhu dodatku zmien a doplnkov územného
plánu obce. Poslancov vyzval, aby do konca tohto mesiaca oznámili na obecný úrad svoje
návrhy, alebo návrhy od občanov.

•

poslanec Jozef Hajdúk namietal, že je zbytočné investovať do budovy č. 404/2 – bývalá
JHR na účely požiarnej zbrojnice. Podľa neho je lepšie urobiť ústredné kúrenie a sociálne
zariadenia v terajšej hasičskej zbrojnici, nakoľko ak je pravda, že dostane obec IVECO,
tak musí byť vo vykurovanej garáži. Ďalej povedal, že veci okolo hasičskej zbrojnice by
sa mali konzultovať s hasičmi.
Starosta mu odpovedal, že poslanci OZ už v decembri schválili finančnú čiastku na
opravu budovy č. 404/2 bývalej JHR, kde sme chceli namontovať (osadiť) okná, garážovú
bránu, vybetónovať podlahu, urobiť vonkajšiu fasádu, vnútorné omietky, elektroinštaláciu
a aj sociálne zariadenie. Keďže MVSR oznámilo, že bude vyhlásená výzva kde môže
obec získať 30.000 € na takýto účel opravy budovy, ktorá bude slúžiť na uskladnenie
protipožiarnej techniky. Po prerokovaní tejto možnosti s vedením DHZ v Brezovici sme
sa dohodli, že žiadosť o túto dotáciu treba zaslať a pripraviť všetko potrebné zo strany
obce, o čom starosta informoval aj poslancov OZ na 15. riadnom zasadnutí OZ dňa 24.
02. 2017, čo poslanci zobrali na vedomie a nikto z prítomných poslancov nemal výhrady.
Čo sa týka použitia tejto dotácie na vybudovanie kúrenia a soc. zariadenia, v jestvujúcej
zbrojnici by bolo úplne zbytočné, pretože IVECO, ktoré ak dostaneme sa tam jednoducho
nezmestí ani na dĺžku, ani na výšku.

•

ďalej starosta obce informoval poslancov, že pri prípravných prácach na ulici Školskej ho
oslovili obyvatelia na tejto ulici, že by bolo lepšie, ak by sa rigol popred ich dvory, ale aj
popred záhradky urobil jednotne z rúr rovnakého priemeru, a aby boli uložené v rovnakej
výške na celej ulici. Na starostov argument, že obec nikomu rúry nekupovala, ani teraz
s tým nerátame pri oprave cesty z tejto strany, kde majú občania vstupy do dvorov.
Obyvatelia si tieto rúry zabezpečili na vlastné náklady, každý pred svojim pozemkom.
Taktiež si všetci zaplatili obrubníky okolo cesty pred svojím pozemkom, aby nová cesta
vypadala pekne a mala správnu šírku aj líniu. Starosta dodal, že správanie našich občanov
bývajúcich na ulici Školskej ho veľmi potešilo a povzbudilo, za čo im patrí vďaka.

•

prebehla diskusia o poriadku v obci a parkovaní

•

zástupca starostu Milan Gasper predostrel problém s ÚSV (obecnou chatou). Navrhol,
aby obec túto budovu ponúkla na predaj. Po rozsiahlej diskusii sa poslanci zhodli na
tomto návrhu a starosta obce zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku na tento
stavebný objekt. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Poslanec Jozef Matúšik upozornil na značne poškodenú cestu č. 727/1 na začiatku obce
po pravej strane. Starosta povedal, že už minulý rok dostal prísľub od riaditeľa závodu

•
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SSC v Dolnom Kubíne, že tento úsek dajú do poriadku v tomto roku. Zatiaľ s opravou
nezačali. Poslanci aj starosta sa zhodli, že treba Slovenskú správu ciest znova upozorniť
na tento nebezpečný úsek cesty.
•

ďalej starosta informoval poslancov, že v lokalite Brezové si už niektorí vlastníci
pozemkov začínajú vybavovať stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov a obec
týmto občanom stavebné povolenie vydá, ale v rozhodnutí bude stavebník upozornený, že
kolaudačné rozhodnutie mu bude vydané až po vybudovaní a skolaudovaní inžinierskych
sietí v tejto lokalite.

Bod č. 11) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala Ing. Pakosová Juliána.
Uznesenia boli prijaté v tomto znení:
U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 1
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Overovateľov zápisnice p. Jozef Hajdúka a p. Petra Jendráška
Kontrolu plnenia uznesenia zo 17. riadneho zasadania OZ
Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 23. 05. 2017
Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 30. 06. 2017
Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 07. 07. 2017
Informácie o ukončení nájmu kaderníctva k 31. 08. 2017
Informácie starostu o návrhoch do územného plánu
Konsolidovanú výročnú správu obce Brezovica
Upozornenie SSC na zlý stav štátnej cesty č. 727/1 na začiatku obce po pravej strane.
schvaľuje
Program rokovania OZ podľa pozvánky

- ZA
hlasovalo 9 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk,
p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak.
- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 2
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezovica č. 3/2017 o znečisťovaní ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie
- ZA
hlasovalo 9 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk,
Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak.

p.

- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 3
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje
Podanie žiadosti o dotáciu rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného
zboru 2017 na opravu hasičskej zbrojnice
- ZA hlasovalo 8 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Peter Jendrášek,
p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak.
- PROTI – 1 poslanec – Jozef Hajdúk

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 4
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje
Rozsah vyasfaltovania cesty na ulici Vyšné Hrady 5 m x 50 m

- ZA
hlasovalo 9 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk,
p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak.
- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 5
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje
Výpožičku učebných priestorov v budove ZŠ s MŠ v Brezovici za účelom vyučovania
žiakov ZŚ pre ZUŠ
- ZA
hlasovalo 9 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk,
p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak.
- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 6
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 08. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľnosti údolnej stanice za
účelom budúceho predaja
- ZA
hlasovalo 9 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk,
p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak.
- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

Bod č. 12) Záver
Starosta po schválení uznesenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ
ukončil .
Zapísala:

Ing. Pakosová Juliána vr.

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

Overovatelia:

p. Jozef Hajdúk

vr.

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

p. Peter Jendrášek

vr.

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

V Brezovici, dňa 08. 09. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

