Zápisnica
z 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 15. 05. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Prerokovanie súdneho poplatku pri dovolaní v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru a náhrada ušlej mzdy.
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 - 8 poslancov (Milan Gasper, Daniel Grman, Peter
Jendrášek, Martin Kaník, Jozef Matušík, MUDr. Milan Pariža, Pavol Šuhaj, Ing.
Peter Ujmiak) - 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:
Ing. Petra Ujmiaka - poslanca obecného zastupiteľstva a
p. Daniela Grmana - poslanca obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ

Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ a požiadal
poslancov o hlasovanie za navrhnutý program.
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Program bol jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Prerokovanie súdneho poplatku pri dovolaní v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru a náhrada ušlej mzdy.
Starosta obce informoval poslancov, že bolo podané dovolanie na Najvyšší súd
SR. Nakoľko súdny poplatok za dovolanie je vo výške 3 079,00 €, ktorý je
niekoľkonásobne vyšší ako obec očakávala, bolo zvolané mimoriadne zasadanie
na prerokovanie podania dovolania.
Starosta požiadal JUDr. Petra Vevurku, právneho zástupcu obce v tomto
konaní, aby informoval poslancov o priebehu súdnych sporov s bývalou
riaditeľkou ZŠ s MŠ v Brezovici. Advokát vysvetlil poslancom jednotlivé kroky
pri súdnom spore o neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ
v Brezovici, ktorý je už ukončený a súdnom spore o neplatnosti skončenia
pracovného pomeru, kde bolo proti rozsudku Krajského súdu v Žiline podané
dovolanie na Najvyšší súd SR.
Ing. Peter Ujmiak sa opýtal, či by v prípade úspešnosti dovolania musela
bývalá riaditeľka zaplatenú sumu vrátiť. Na čo mu JUDr. Vevurka odpovedal, že
áno.
Z rokovania OZ odišiel poslanec p. Pavol Šuhaj o 18:40 hod.
JUDr. Peter Vevurka konštatoval, že dovolanie je spoplatnené, čo je v prípade
záujmu potrebné uhradiť vo výške 3 079,00 €. Ďalej informoval poslancov, že
ďalšou možnosťou je podať aj ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR vo veci
rozsudku Krajského súdu v Žiline, ktorá je bez poplatku.
Poslanci po diskusii schválili zaplatenie súdneho poplatku za podanie
dovolania na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Za hlasovalo 5 poslancov (Milan
Gasper, Jozef Matušík, Ing. Peter Ujmiak, Martin Kaník, Daniel Grman),
hlasovania sa zdržali 2 poslanci (MUDr. Milan Pariža a Peter Jendrášek)
Podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci rozsudku Krajského
súdu v Žiline bolo schválené jednohlasne.

Bod č. 5) Diskusia
Poslanci ďalej diskutovali s JUDr. Vevurkom o súdnom spore v neplatnosti
skončenia pracovného pomeru a tiež o právnej sile uznesenia z 1. mimoriadneho
zasadania OZ, konaného dňa 20. 03. 2007.
Bod č. 6) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
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UZNESENIA
z 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 15. 05. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí
prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Súdny poplatok pri dovolaní v konaní o neplatnosť skončenia pracovného
pomeru a náhrada ušlej mzdy.

U Z N E S E N I E č. 1
z 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 15. 05. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice Ing. Petra Ujmiaka a Daniela Grmana.
2. Informácie o súdnom spore o neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľky ZŠ
s MŠ v Brezovici
3. Informácie o súdnom spore o neplatnosti skončenia pracovného pomeru
náhrada ušlej mzdy.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Zaplatenie súdneho poplatku vo výške 3 079,00 € za dovolanie 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.
Za hlasovalo 5 poslancov (Milan Gasper, Jozef Matušík, Ing. Peter Ujmiak,
Martin Kaník, Daniel Grman), hlasovania sa zdržali 2 poslanci (MUDr.
Milan Pariža a Peter Jendrášek)
3. Podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd SR vo veci rozsudku Krajského
súdu v Žiline čk. 9Co/992/2014 zo dňa 15. 01. 2015
Za hlasovali všetci poslanci.

Brezovici, dňa 15. 05. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

Bod č. 7) Záver

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

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

Ing. Peter Ujmiak

vr.

p. Daniel Grman

vr.

V Brezovici, dňa 15. 05. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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