Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 20. 02. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Správa hlavnej inventarizačnej komisie.
Návrh likvidácie DH 112.
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok 2014.
Výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou tretím osobám.
Výsledky kontroly zúčtovania dotácie na originálne kompetencie.
Ročná správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu – stavebného.
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva.
Prerokovanie návrhu zastavovacej zóny a rozmiestnenia komunikácii v obvode JPÚ.
Návrh výkupu pozemkov obcou v obvode JPÚ do 50m2.
Žiadosti.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov - 8 poslancov - zasadnutie bolo schopné
právoplatne prijímať uznesenia.

1

Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Daniela Grmana - poslanec obecného zastupiteľstva a
p. Petra Jendráška - 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. Program bol jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 1. z 1. riadneho zasadania OZ
bod B - 1 splnené
bod B – 2-6 splnené
bod B – 7 starosta obce informoval poslancov OZ, že trhový
poriadok je potrebné dať schváliť na Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v DK. Tento nám
bol vrátený na prepracovanie, nakoľko v ňom
nebolo zahrnuté, či majú predávajúci k dispozícii
hygienické zariadenie (WC, vodu), nádobu na
umiestnenie odpadu. Ďalej, starosta obce
konštatoval, že nariadenie bolo prepracované
a keď bude návrh VZN odsúhlasený RúVZ, tak
potom bude predmetom schvaľovania na
rokovaní OZ.
bod B 8 – 15 splnené
bod B 16 - 18 ešte nesplnené (v priebehu riešenia)
bod B 19
plnené
Potom starosta obce oboznámil poslancov OZ, že sa prihlásili niektorí
občania, čo sú ochotní poskytnúť predmety do historickej miestnosti. Konštatoval,
že tá by mohla byť aj v podkroví obecného úradu. Tieto priestory by po nie
náročnej rekonštrukcii mohli byť na tento účel využité.
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Bod č. 5) Správa hlavnej inventarizačnej komisie
Poslanec OZ Ing. Peter Ujmiak predniesol poslancom správu hlavnej
inventarizačnej komisie o uskutočnení inventarizácie majetku Obce Brezovica
k 31. 12. 2014. Zástupca starostu obce pán Milan Gasper oboznámil poslancov
OZ s jednotlivými položkami, ktoré navrhla inventarizačná komisia vyradiť
z účtovníctva.
Poslanci OZ zobrali zápis z vykonanej inventúry Obce Brezovica za rok 2014 a
správu hlavnej inventarizačnej komisie o uskutočnení inventarizácie majetku Obce
Brezovica k 31. 12. 2014 na vedomie.

Bod č. 6) Návrh likvidácie DH 112
Starosta obce konštatoval, že inventarizačná komisia vyradila z majetku obce
stroj DH 112 a požiadal poslancov o návrhy spôsobu likvidácie tohto stroja.
Poslanci OZ navrhovali stroj predať v celku za primeranú cenu alebo ho
predať na náhradné diely. Všetci sa s návrhom predaja DH 112 stotožnili
a poverili starostu obce zverejniť zámer predaja DH 112, čo aj jednohlasne
schválili.

Bod č. 7) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok 2014
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom stanovisko k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice.
Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.

Bod č. 8) Výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou tretím osobám
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom výsledky kontrol zúčtovania
dotácií poskytnutých obcou:
-

Folklórnej skupine z Brezovice

-

Lyžiarskemu klubu ORAVAN Brezovica

-

Mestu Trstená

-

Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnej organizácii Trstená

-

Futbalovému klubu Oravan Brezovica
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Poslanci OZ výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou
týmto subjektom (príloha zápisnice) zobrali na vedomie.

Bod č. 9) Výsledky kontroly zúčtovania dotácie na originálne kompetencie
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom výsledky kontroly účelovosti
použitia dotácie z rozpočtu obce použitej na originálne kompetencie v rozpočtovej
organizácii Základná škola s materskou školou v Brezovica (OK-MŠ-ŠJ) a tiež
výsledky finančnej kontroly podľa zákona NR SR č 502/2001 Z. z. hospodárenia
rozpočtovej organizácie obce Brezovica – Základná škola s materskou školu
v Brezovici.
Poslanci OZ tieto výsledky (príloha zápisnice) zobrali na vedomie.

Bod č. 10) Ročná správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s jeho stanoviskom, ktoré dostali
poslanci spolu s pozvánkou.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Brezovica k čerpanie rozpočtu obce
Brezovica za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.

Bod č. 11) Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - stavebného
Starosta obce prečítal zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v znení
dodatkov a dodatok č. 4. Poslanci OZ dodatok k zmluve jednohlasne schválili.

Bod č. 12) Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva
Starosta obce prečítal zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v znení
dodatkov a dodatok č. 2. Poslanci OZ dodatok k zmluve jednohlasne schválili.

Bod č. 13) Prerokovanie návrhu zastavovacej zóny a rozmiestnenia komunikácií
v obvode JPÚ
Starosta obce predložil poslancom návrhy riešenia zastavovacej zóny
a rozmiestnenia komunikácii v obvode JPÚ Brezové. Podotkol, že jednotlivé
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výmery parciel sú len orientačné. Pri zachovaní dopravnej kostry sa to môže
v rámci pozemkových úprav deliť rôzne. Vzhľadom na požadované odstupy domov
medzi sebou 7,0m pri užších parcelách sa to nedá dosiahnuť a preto sú potom
dvojdomy a pri celkom úzkych (12 m a menej ) je to vhodné len pre radovky kde
môžeme zastavať na hranicu.
Všetky takéto obmedzenia a zohľadnenie predpisov t.j. regulatívy výstavby
bude potrebné spracovať v urbanistickej štúdií. Potrebné bude stanoviť regulačné
čiary a riešenie infraštruktúry.
Starosta požiadal poslancov o preštudovanie, resp. posunutie ďalším
účastníkom. Konštatoval, že riešenie zastavovacej zóny bude predmetom aj ďalších
rokovaní a preto sa jednotlivými pripomienkami bude zaoberať aj obecné
zastupiteľstvo.
Poslanci ďalej diskutovali o návrhoch zastavovacej zóny. Poslanec pán Jozef
Hajduk sa pýtal, či sa bude riešiť prekládka vysokého napätia do zeme. Starosta
informoval, že obec bude musieť tieto veci riešiť v spolupráci zo zástupcami SSE.
Tá môže pri vyhodnocovaní životnosti vzdušného vedenia (ak nebude vyhovujúce)
rozhodnúť o jeho uložení do zeme. V tom prípade náklady na prekládku znáša SSE.
Ak o prekládku požiada obec, tak náklady znáša obec. Starosta podotkol, že by
nebolo dobré prispôsobovať sa pri rozmiestňovaní ulíc a domov vedeniu vysokého
napätia. Konštatoval, že ak nebude iné východisko, obec môže zabezpečiť
prekládku určitej časti vedenia vysokého napätia na vlastné náklady.

Bod č. 14) Návrh výkupu pozemkov obcou v obvode JPÚ do 50 m2
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh vykúpiť pozemky obcou
v lokalite Brezové od tých vlastníkov, ktorí vlastnia menšie množstvo pôdy. Tieto
by obec mohla v budúcnosti využiť na napr. detské alebo športové ihriská,
sociálne zariadenia, nejaké obchodné centrum, či plocha na parkovisko alebo
autobusovú zastávku, kontajnery na odpad a pod., miesto pre oddych či park.
Poslancom sa tento návrh páčil a po diskusii navrhli osloviť vlastníkov, ktorý
majú do 100 m2, či by boli ochotní svoj podiel predať, za cenu 10,63 €/1 m2
určenú znaleckým posudkom, čo aj jednohlasne schválili.

Bod č. 15) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Mesta Trstená o poskytnutie dotácie na
záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obce Brezovica, ktoré navštevujú
záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej (kópia žiadosti tvorí
prílohu zápisnice). Informoval poslancov, že ide o dotáciu pre deti, ktoré
navštevujú ZÚ v priestoroch ZŠ a zabezpečujú ich zamestnanci CVČ v Trstenej
a o deti, ktoré dochádzajú na krúžky do Trstenej. Konštatoval, že túto poskytujeme
mestu pre CVČ každoročne. Poslanci žiadosť o dotáciu na celý rok 2015
jednomyseľne schválili.
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Ďalej starosta prečítal žiadosť združenia zdravotne postihnutých Oravy,
základná organizácia Brezovica. Konštatoval, že so sumou 200 € sa počítalo už pri
zostavovaní rozpočtu, ktorý bol schválený na poslednom zasadaní OZ. Žiadosť
(príloha zápisnice) poslanci jednohlasne schválili.
Na záver starosta obce prečítal žiadosť Základnej školy s materskou školou
o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu v školskej
jedálni. V súvislosti s touto žiadosťou predniesol poslancom aj rozpočtové
opatrenie č. 2, kde vysvetlil, že na základe vyšších podielových daní je potrebné
upraviť v rozpočte položku – výnos dane poukázaný územnej samospráve o sumu
30 683,00 €. Konštatoval, že z týchto peňazí by sa mohol poskytnúť finančný
príspevok na konvektomat s podstavcom a elektrické varidlo do školskej jedálne
a zvyšných 24 683,00 € dať na bežné výdavky – miestne komunikácie. Po diskusii
poslanci žiadosť základnej školy s materskou školou (príloha zápisnice) a tiež
rozpočtové opatrenie č. 2 z roku 2015 jednohlasne schválili.

Bod č. 16) Rôzne.
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 1 (príloha
zápisnice), ktoré zobrali na vedomie.
Ďalej informoval poslancov, že Poľovnícke združenie Brezovica bude
organizovať v našej obci okresnú výstavu trofejí. Dňa 28. 02. 2015 budú mať
prezentáciu účastníkov a výstavných predmetov. V dňoch 15. 04. 2015 – 20. 04.
2015 sa bude konať samotná výstava trofejí. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa
k požiadavke poskytnúť poľovníckemu združeniu priestory KD bez poplatku.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili poskytnutie sály a kuchyne KD, vrátane
energií na dni výstavy bez poplatku.
Starosta obce, Marián Ujmiak informoval poslancov o ponuke vypracovania
historického dokumentu o najstarších menách v našej obci od roku 1650. Poslanci
vypracovanie historického dokumentu jednohlasne schválili.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o dotáciách, o ktoré je možnosť
požiadať. Konštatoval, že v najbližších dňoch bude podaná žiadosť na ministerstvo
financií o dotáciu na individuálne potreby obcí, t.j. na opravu strechy KD.
Ďalej oboznámil poslancov, že bol zabezpečený odvoz občanov autobusom
z Brezovice do Suchej Hory na pohreb pána dekana. Navrhol poslancom, aby
náklady uhradila obec. Poslanci úhradu nákladov na dopravu autobusom na pohreb
veľadôstojného pána dekana Michala Tondru jednohlasne schválili.
Bod č. 17) Návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 2. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z 1. riadneho a ustanovujúceho zasadania OZ.
Správu inventarizačnej komisie o uskutočnení inventarizácie majetku Obce
Brezovica k 31. 12. 2014, zápis z vykonanej inventúry Obce Brezovica za rok
2014 a formu likvidácie stroja DH 112
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, výsledky kontrol
zúčtovania dotácií a ročnú správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Dodatky k zmluvám spoločného obecného úradu – stavebného a na úseku
školstva
Návrhy zastavovacej zóny a návrh výkupu pozemkov v obvode JPÚ Brezové
Žiadosti a rôzne.

U Z N E S E N I E č. 1
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Daniela Grmana a p. Petra Jendráška
2. Kontrolu plnenia uznesení z 1. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
3. Správu hlavnej inventarizačnej komisie o uskutočnení inventarizácie majetku
Obce Brezovica k 31. 12. 2014
4. Zápis z vykonanej inventúry Obce Brezovica za rok 2014
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok 2014
6. Výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou tretím osobám
7. Výsledky kontroly zúčtovania dotácie na originálne kompetencie
8. Ročná správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
9. Návrhy riešenia zastavovacej zóny a komunikácií v obvode jednoduchých
pozemkových úprav Brezové
10. Rozpočtové opatrenie č. 1 z roku 2015

B.

schvaľuje
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1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Likvidáciu stroja DH 112 predajom
3. Dotáciu mestu Trstená na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom
v obci Brezovica, ktoré navštevujú a budú navštevovať záujmové útvary
vedené Centrom voľného času v Trstenej v roku 2015
4. Finančný príspevok vo výške 200 € na činnosť Združenia zdravotne
postihnutých Oravy, Základná organizácia Brezovica
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre ZŠ s MŠ – kapitálové
výdavky na OK – ŠJ vo výške 6 000,00 €
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 z roku 2015
7. Poskytnutie sály kultúrneho domu Poľovníckemu združeniu v čase výstavy
trofejí bez poplatku vrátane všetkých energií
8. Vypracovanie historického dokumentu o najstarších menách od roku 1650
v obci Brezovica
9. Úhradu nákladov na dopravu autobusom na pohreb veľadôstojného pána
dekana Michala Tondru
Brezovici, dňa 20. 02. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 2
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

schvaľuje
1. Podľa § 20 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 07. 01. 2003 – SOÚ – stavebný úrad

Brezovici, dňa 20. 02. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 3
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

schvaľuje
1. Podľa § 20 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 07. 03. 2005 – SOÚ – školský úrad

Brezovici, dňa 20. 02. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 4
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

schvaľuje
1. Zámer výkupu pozemkov obcou v obvode jednoduchých pozemkových
úprav Brezové od vlastníkov, ktorí majú vo vlastníctve menej ako 100 m2
pôdy za cenu určenú znaleckým posudkom, a to 10,63 €/1m2 na účely
občianskej vybavenosti tejto časti obce

B. u k l a d á
1.

Starostovi obce prerokovať zámer výkupu pozemkov so všetkými
vlastníkmi, ktorí vlastnia menej ako 100 m2 v obvode JPÚ.

Brezovici, dňa 20. 02. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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Bod č. 18) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková vr,

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

Overovatelia:

p. Daniel Grman

vr.

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

p. Peter Jendrášek vr.

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

V Brezovici, dňa 20. 02. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

