Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 26. 06. 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.
Kontrola plnenia uznesenia.
Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na II. polrok 2015.
Úprava rozpočtu na rok 2015.
Vyhlásenie havarijného stavu časti ulice Osloboditeľov – vedľa domov č. 73 a 185
a časť ulice Zábiedovská od domu č. 56 po dom č. 63.
8. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu častí ulíc
Cintorínska, Osloboditeľov a Zábiedovská.
9. Zakúpenie novej ortofoto mapy katastra obce.
10. Žiadosti.
11. Rôzne.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 9 poslancov - 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. Petra Jendráška - poslanca obecného zastupiteľstva a
p. Jozefa Hajdúka - poslanca obecného zastupiteľstva.
1

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ. Počas
schvaľovanie programu prišla pani Marta Matušková so svojou požiadavkou, ktorá
bola doplnená ako bod č. 4.
Program bol po tejto zmene jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Požiadavka pani Marty Matuškovej na OZ.
Starosta obce Marián Ujmiak dal slovo pani Matuškovej, ktorá oboznámila
poslancov o susedských sporoch, ktoré má s Annou Hucíkovou a jej dcérou Annou
Rypákovou. Požiadala o pomoc poslancov pri budovaní oporného múru pri základe
na hospodárskej budove. Nakoľko jeho základy sa nachádzajú nad zemou, má
strach pred jeho zrútením. Žiadala poslancov, aby dohovorili susedom, ktorý jej
majú pomôcť múr postaviť, keďže ich pričinením je v tomto stave. Starosta obce
spolu s poslancami vysvetlili pani Matuškovej, že môžu susedkám dohovoriť
a pomôcť jej pri vstupe na ich pozemok kým si základ urobí, ale nemôžu ich
prinútiť spolupodieľať sa na oprave základu jej hospodárskej budovy. Po diskusii sa
poslanci zhodli, že keď príde cez leto Monika Kafas – sestra Anny Rypákove, tak
sa zídu spolu s členmi komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
a pohľadajú spoločné riešenie.

Bod č. 5) Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 1. z 2. mimoriadneho zasadania OZ
bod B – 2 splnené
Uznesenie č. 1. z 3. riadneho zasadania OZ
bod B – 2 splnené
bod B – 3 v priebehu plnenia
bod B – 4 v priebehu plnenia
bod B – 5 jedna časť splnená
bod B – 6 splnené
bod B – 7 je v platnosti
bod B – 8 starosta informoval poslancov, že zámer predať
aviu, valník A 30 a tiež pracovný stroj DH 112 bol zverejnený, ale do dnešného
dňa sa ich za navrhovanú cenu nepodarilo predať. Hovoril, že za aviu bola
ponúknutá cena 350,00 € a za DH 112 cena 2 200,00 €. Poslanci predaj avie, valník
A 30 za cenu 350 ,00 € a pracovného stroja DH 122 za cenu 2 200,00 € jednohlasne
schválili
bod B – 9
splnené
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bod B – 10 splnené
bod B – 11 objednané
bod C – 1
starosta informoval poslancov o výsledkoch
stretnutia s urbárom a družstvom za účelom pomoci pri vybudovaní a opravení
cesty na Skorušinu. Konštatoval, že urbár prisľúbil, že sa bude podieľať na
financovaní polovice výdavkov na opravu cesty. Tiež, že s prácami pomôžu podľa
potreby.
Zástupca starostu konštatoval, že bude treba cestu čím skôr dokončiť, aby sa jej
stav znova nezhoršil. Starosta ho ubezpečil, že sa urobia potrebné priepusty
a jednotlivé časti sa odvodnia.
Potom poslanci opravu cesty na Skorušinu jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 3. z 3. riadneho zasadania OZ - splnené
Uznesenie č. 4. z 3. riadneho zasadania OZ - splnené

Bod č. 6) Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na II. polrok 2015.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom plán prác na II. polrok 2015
(príloha zápisnice), ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 7) Úprava rozpočtu na rok 2015.
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 26. 06.
2015 (príloha zápisnice), ktoré poslanci zobrali na vedomie.

Bod č. 8) Vyhlásenie havarijného stavu časti ulice Osloboditeľov – vedľa domov č. 73
a 185 a časť ulice Zábiedovská od domu č. 56 po dom č. 63.

Starosta obce informoval poslancov, že havarijný stav na ulice Cintorínska
a Osloboditeľov bol vyhlásený už v roku 2014, ale sa v daný rok nestihli opraviť.
Poslanci diskutovali o možnosti urobiť na ulici Osloboditeľov väčší úsek ako
bol plánovaný v minulom roku. Navrhli urobiť celú ulicu popri rodinných domoch
č. 73 a č. 185. Na opravu úseku bola v minulom roku vysúťažená cena 10 130,00 €
a ďalšia časť by mohla byť cez 4 500,00 €
Ďalej starosta obce navrhol urobil aj časť ulice Zábiedovská od č. domu 56 po
č. 63, nakoľko je tam postavený rodinný dom, ktorý nemá vhodný prístup.
Informoval, že cena za túto časť by bola cez 2 200,00 €.
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Na záver diskusie dal starosta hlasovať za vyhlásenie havarijného stavu
a opravu častí ulice:
- Osloboditeľov vedľa domov č. 73 a č. 185,
- Zábiedovská od č. domu 56 po č. 63 a
Poslanci havarijný stav týchto ulíc jednohlasne schválili.

Bod č. 9) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu častí ulíc
Cintorínska, Osloboditeľov a Zábiedovská.
Starosta informoval poslancov, že na pouťitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu je potrebné použitie finančných prostriedkov preschváliť
v aktuálnom rozpočtovom roku . Konštatoval, že na opravu všetkých štyroch
úsekov bude potrebných spolu 40 000,00 €.
Starosta potom navrhol na opravu havarijného stavu ulíc použiť finančné
prostriedky vo výške 40 000,00 € z rezervného fondu, čo poslanci taktiež
jednohlasne schválili.

Bod č. 10) Zakúpenie novej ortofoto mapy katastra obce.
Starosta informoval poslancov, že v programe Terra Desktop, ktorý využíva
obec je neaktuálna ortofoto mapa katastra obce. Vysvetli poslancom, na čo obec
program využíva a navrhol zakúpenie aktuálnej verzie. Orientačná cena za jeden
km2 je 60,00€, čo by pre náš kataster bolo 1200,00 €. Poslanci zakúpenie novej
ortofoto mapy jednohlasne schválili.
Bod č. 11) Žiadosti.

Starosta prečítal žiadosť o zmenu využitia územia a o umiestnení stavby mimo
územného plánu a dal poslancom k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu, ktorá
bola prílohou žiadosti. Vydanie rozhodnutia o zmenu využitia územia o umiestnení
stavby mimo územného plánu obce na pozemku k. ú. Brezovica, parcela „C“ KN
č. 1256/9 o výmere 1118 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1595 v prospech
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu v celku poslanci
jednohlasne schválili.
Ďalej starosta informoval poslancov, že je záujem aj o prenájom priestorov
kultúrneho domu, v ktoré má v nájme pani Stanislava Jendrášková. Starosta
poslancom vysvetlil zákonný postup pri prenajímani obecného majetku. To
znamená, že ak by terajší nájomca ukončil nájom, obec je povinná vyhlásiť zámer
obce prenajať priestory, kde budú uvedené podmienky prenájmu a kritéria výberu
vhodného uchádzača. Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie.
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Bod č. 12) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov, že v obci pribudli ďalší darcovia krvi,
ktorí získali zlatú Janského plaketu za darovanie krvi a navrhol poďakovať im za
tento ušľachtiilý čin.
Poslanci po diskusii schválili spolu s ďakovným listom aj finančný príspevok
vo výške 50,00 € novým držiteľom zlatej Jánskeho plakety za darovanie krvi.
Ďalej starosta informoval poslancov, že veľadôstojný pán farár Pavol Hucík
ide na misie a dňa 12. 07. 2015 by chcel organizovať posedenie v sále kultúrneho
domu. Navrhol prenajať mu sálu na túto príležitosť bezplatne, čo poslanci aj
schválili.
Poslanec Peter Ujmiak predniesol požiadavku nášho pána farára Jaroslava
Rusnáka na poskytnutie finančného príspevku veľadôstojnému pánovi farárovi
Pavlovi Hucíkovi na misie. Starosta obce konštatoval, že peniaze budú určite
použité na pomoc chudobným a že takýmto spôsobom pomôžeme aj myšlienke
misií. Zástupca starostu navrhol príspevok vo výške 500,00 €, čo poslanci
jednohlasne schválili.
Ďalej starosta obce informoval o potrebe rozšírenia predmetu poistenia hlavne zodpovednosti osôb. Poukázal aj na prípad, ktorý sa stal u nás v obci aj
v obci Nižná pri kosení krovinorezom, kedy bol poškodený majetok občanov
obcí. Oboznámil poslancov s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú
zamestnancom obce. Poslanci konštatovali, že poistenie treba zabezpečiť v celom
rozsahu aktuálnych rizík obce.
Poslanec pán Martin Kaník navrhol vyznačiť turistický chodník na Spálenú
cez Grúň. Starosta obce prisľúbil, že osloví pána Ladislava Kyša, s ktorým sme
pracovali pri značení chodníka na Skorušinu a požiada ho o odbornú spoluprácu
pri vyznačení tejto trasy.
Ďalej poslanec Martin Kaník navrhol osadiť dopravnú značku pri družstve
smerom do Trstenej, pretože hlavne v letnom období tam cez cestu prechádzajú
ovce a pre vodičov je tento úsek nebezpečný. Nakoľko je v danej časti zle vidieť,
značka by vopred upozornila - hlavne turistov, ktorý cestu dobre nepoznajú.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili umiestnenie dopravného značenia pozor
zviera na cestu do Trstenej.
Poslanec pán Jozef Hajdúk sa opýtal, kedy bude vyznačená stredová čiara na
ceste z Brezovice do Trstenej. Starosta mu odpovedal, že dostal prísľub od Správy
ciest, že čiaru urobia a tiež, že osadia značky „Hlavná cesta“ v obci, ale do
dnešného dňa sa tak nestalo. Poslanci po diskusii navrhli starostovi, aby tieto
požiadavky dal na Slovenskú správu ciest cestou písomnej žiadosti.
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Hlavný kontrolór obce informoval poslancov, že pán farár Jaroslav Rusnák
plánuje omšu na Skorušine 13. 09. 2015 a tiež predniesol jeho požiadavku, aby
počas duchovnej obnovy odpustových slávností bolo zapnuté aj osvetlenie kostola
počas celej noci. Starosta prisľúbil, že osvetlenie zabezpečí.

Bod č. 13) Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 06. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 4. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho a 2. mimoriadneho zasadania OZ.
Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na II. polrok 2015.
Úpravu rozpočtu.
Havarijný stav častí ulíc Osloboditeľov, Cintorínska a Zábiedovská.
Zakúpenie novej ortofoto mapy katastra obce
Žiadosti a rôzne.

U Z N E S E N I E č. 1
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Petra Jendráška a p. Jozefa Hajdúka.
2. Kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva.
3. Kontrolu plnenia uznesenia z 2. mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva.
4. Výsledky stretnutia ohľadom cesty na Skorušinu so zainteresovanými
stranami.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 26. 06. 2015.
6. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v kultúrnom dome.
7. Informácie o rozšírení predmetu poistení majetku obce a poistení
zodpovednosti osôb za škodu.
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B.

vyhlasuje
1. Havarijný stav častí ulíc:
- Osloboditeľov vedľa domov č. 73 a č. 185,
- Osloboditeľov od domu č. 77 po č. 73,
- Zábiedovská od č. domu 56 po č. 63 a
- Cintorínska od č. domu 156 po 296.

C.

schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program rokovania OZ po zmene.
Odhlásenie Avie, valník A 30 z evidencie vozidiel.
Predaj Avie, valník A 30 za cenu 350,00 €.
Predaj pracovného stroja DH 112 za cenu 2 200,00 €.
Opravu cesty na Skorušinu.
Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na II. polrok 2015.
Opravu častí miestnych komunikácií:
- Osloboditeľov vedľa domov č. 73 a č. 185,
- Osloboditeľov od domu č. 77 po č. 73,
- Zábiedovská od č. domu 56 po č. 63 a
- Cintorínska od č. domu 156 po 296.
8. Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške
40 000,00 € na odstránenie havarijného stavu častí miestnych komunikácií
Osloboditeľov vedľa domov č. 73 a č. 185, Osloboditeľov od domu č. 77
po č. 73, Zábiedovská od č. domu 56 po č. 63 a Cintorínska od č. domu
156 po 296 v zmysle ustanovenie § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zakúpenie novej ortofoto mapy katastra obce.
10. Finančný príspevok vo výške 500,00 € Veľadôstojnému pánovi farárovi
Pavlovi Hucíkovi na misie.
11. Ďakovný list a finančný príspevok vo výške 50,00 € držiteľom zlatej
Jánskeho plakety za darovanie krvi.
12. Osadenie značky – pozor zviera – pri družstve.

D.

ukladá
1. Starostovi obce, napísať písomnú žiadosť na vyznačenie stredovej čiary na
ceste z Brezovice do Trstenej Slovenskej správe ciest.
2. Preveriť možnosti turistického značenia trasy na Spálenú cez Grúň.

Brezovici, dňa 26. 06. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

U Z N E S E N I E č. 2
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:

A. s c h v a ľ u j e
1. Vydanie rozhodnutia o zmenu využitia územia o umiestnení stavby mimo
územného plánu obce na pozemku k. ú. Brezovica, parcela „C“ KN č.
1256/9 o výmere 1118 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1595 v prospech
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu v celku.
Brezovici, dňa 26. 06. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 17) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Peter Jendrášek

vr.

p. Jozef Hajdúk

vr.

V Brezovici, dňa 26. 06. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

