Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 23. 03. 2018 o 18:00 hod. v obecnej knižnici.
Prítomní:
Počet prítomných poslancov – 6 poslancov (p. Milan Gasper, p. Peter Jendrášek, p. Martin
Kaník, p. Jozef Matúšik, MUDr. Milan Paríža, Ing. Peter Ujmiak) - zasadnutie bolo schopné
právoplatne prijímať uznesenia. Poslanci p. Daniel Grman a p. Jozef Hajdúk sa vopred
ospravedlnili, že sa nezúčastnia zasadania.
Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak a privítal
všetkých prítomných.
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. Petra Jendráška a p. Jozefa Matúšika - poslancov
obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3) Schválenie programu zasadania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 22. riadneho zasadnutia OZ.
Poslanci program jednohlasne schválili.
Program zasadnutia je nasledovný:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadania OZ konaného dňa
09.02.2018 a kontrola plnenia uznesení z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 16.02.2018.
5. Prerokovanie nakladania s majetkom obce budovy č. 470 (ÚSV).
6. Prerokovanie aktuálnych poistných zmlúv, poistenia majetku obce.
7. Prerokovanie stavebných úprav v kultúrnom dome.
8. Úprava rozpočtu r. 2018.
9. Žiadosti.
10. Rôzne.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
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Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 z 21. riadneho zasadania OZ – splnené.
18.11 hod, príchod p. Šuhaja Pavla.
Uznesenie č. 2. z 5. mimoriadneho zasadania OZ – objednané geometrické plány na obe
parcely - splnené
Bod č.5) Prerokovanie nakladania s majetkom obce budovy č. 470 (ÚSV)
Starosta obce informoval poslancov OZ, že podľa znaleckého posudku je hodnota budovy
č. 470 (ÚSV) 65 300 €. Pri takejto hodnote majetku je obec povinná vyhlásiť obchodnú
verejnú súťaž na predaj tejto nehnuteľnosti. Starosta požiadal hl. kontrolóra obce, aby sa aj on
vyjadril k tejto problematike. Kontrolór obce vysvetlil, že zákon o majetku obci stanovuje ako
sa môžu prevody vlastníctva majetku obcí vykonať:
- na základe obchodnej verejnej súťaže,
- dobrovoľnou dražbou, alebo
- priamym predajom, najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Dodal, že
najvhodnejšia by bola prvá možnosť, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, kde sa
zverejnia podmienky súťaže a vyberie sa najvýhodnejšia ponuka. Poslanci po zvážení
všetkých možnosti schválili pripraviť podmienky na obchodnú verejnú súťaž predaja
nehnuteľnosti budovy č. 470 (ÚSV).
Bod č. 6) Prerokovanie aktuálnych poistných zmlúv, poistenia majetku obce
Starosta obce informoval poslancov, že so zástupcami poisťovne, u ktorej má obec
uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení majetku obce sa uskutočnilo pracovné stretnutie
o prehodnotení tejto zmluvy. V tejto zmluve sú hodnoty majetku veľmi nízke, a preto
zástupcovia poisťovne vypracovali ponuku na aktuálnu cenu majetku (budov) podľa ich
výpočtov. Poslanci po diskusii požiadali starostu, aby oslovil aj iné poisťovne na predloženie
ponúk na poistné zmluvy.
Bod č. 7) Prerokovanie stavebných úprav v kultúrnom dome
Starosta obce informoval poslancov, že na jeho podnet sa dňa 09. 03. 2018 o 15.30 hod.
zišla komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania,
obchodu a cestovného ruchu, aby zhodnotila priebeh prác na stavebných úpravách kultúrneho
domu. Vysvetlil, že pri uskutočňovaní stavebných prác v sále KD sa vyskytli
nepredpokladané skutočnosti, ktoré by bolo dobre urobiť, keď už máme rozbúrané priestory.
Poslanci súhlasili s celým rozsahom stavebných úprav v kultúrnom dome, ktoré boli
prerokované s členmi komisie ŽP, poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania,
obchodu a cestovného ruchu dňa 09.03.2018.
Zápis z pracovného rokovania komisie ŽP, poľnohospodárstva, výstavby, územného
plánovania, obchodu a cestovného ruchu tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 8) Úprava rozpočtu
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 5. Poslanci rozpočtové
opatrenie č. 5 zo dňa 23. 03. 2018 zobrali na vedomie.
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Ďalej starosta predniesol rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 23. 03. 2018. Poslanci rozpočtové
opatrenie č. 6 jednohlasne schválili.
Rozpočtové opatrenia č. 5 a 6 tvoria prílohu zápisnice.
Bod č. 9) Žiadosti
V tomto bode starosta informoval poslancov, že nemáme žiadnu žiadosť na prerokovanie.
Bod č. 10) Rôzne.
• starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2017. Mgr. Kubica sa vopred ospravedlnil poslancom, že správu nedostali ako
prílohu k pozvánke. Následne správu prečítal a podrobne vysvetlil. Navrhol, aby sa správa
zverejnila aj na stránke obce. Poslanci správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 zobrali na
vedomie. Kópia správy o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
• poslanec Milan Gasper sa opýtal v akom štádiu je riešené VN, NN v lokalite Brezové.
Starosta odpovedal, že VN je už na stavebnom úrade, je to v štádiu konania. NN – je
predložený plán na schválenie. Je predpoklad, že po zbere úrody sa začne výstavba el.
siete VN aj NN poznamenal starosta. P. Gasper ešte upozornil na neonky pri garážach, že
by bola potrebná oprava. Starosta odpovedal, že je tento problém sa už rieši.
Bod č. 11)
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 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 23. 03. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice Ing. Petra Jendrášku a p. Jozefa Matúšika
2. Kontrolu plnenia uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 09.02.2018
3. Kontrolu plnenia uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
16.02.2018
4. Informácie o stavebných prácach v kultúrnom dome.
5. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 23. 03. 2018
6. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
7. Informácie z bodu rôzne.
schvaľuje
Program rokovania z 22. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. 03 . 2018.
- ZA hlasovalo 6 poslanov: p. Milan Gasper, p. Peter Jendrášek, p. Martin Kaník, p. Jozef
Matúšik, MUDr. Milan Paríža, 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 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 23. 03. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
schvaľuje
Pripraviť podmienky na obchodnú verejnú súťaž predaja nehnuteľnosti – budovy č.
470 (ÚSV).
- ZA hlasovalo 7 poslanov: p. Milan Gasper, 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. 3
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 23. 03. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
žiada
Zabezpečiť viacero ponúk na poistenie majetku obce.
- ZA hlasovalo 7 poslanov: p. Milan Gasper, 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. 4
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 23. 03. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:

schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 23. 03. 2018
- ZA hlasovalo 7 poslanov: p. Milan Gasper, 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 obce po vyčerpaní programu rokovania poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
a zasadnutie OZ ukončil .
Zapísala:

Ing. Pakosová Juliána

vr.

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

Overovatelia:

p. Peter Jendrášek

vr.

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

p. Jozef Matúšik

vr.

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

V Brezovici, dňa 23. 03. 2018

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

