Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 28. 08. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

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

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Brezovica za
rok 2014.
6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Brezovica
za rok 2014.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN č. 2/2015 – prevádzkový
poriadok pohrebiska.
8. Návrh VZN č. 2/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Brezovica.
9. Úprava rozpočtu.
10. Prerokovanie zámeru prenajať priestory bývalej predajne v kultúrnom dome.
11. Žiadosti.
12. Rôzne.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 7 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. Jozefa Matušika - poslanca obecného zastupiteľstva a
MUDr. Milana Parižu - poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. zo 4. riadneho zasadania OZ
bod C – 2-5 splnené
bod C – 7 splnené, starosta informoval poslancov, že sa ešte
vyasvaldovala aj časť pri rinke po p. Havrilu,
bod C – 9 zmluva je už podpísaná, ale mapa ešte nie je
nainštalovaná v programe,
bod C – 10 splnené,
bod C – 11 starosta informoval, že stretnutie plánuje
zorganizovať v októbri 2015,
bod C – 12 splnené,
bod D – 1 starosta prečítal poslancom odpoveď na žiadosť,
ktorá bola zaslaná zo žilinského samosprávneho
kraja,
bod D – 2 starosta konštatoval, že sa s p. Kyšom dohodol na
možnosti obhliadky a následného značenia trasy.
Uznesenie č. 2. z 4. riadneho zasadania OZ - splnené

Bod č. 5) Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Brezovica
za rok 2014.
Starosta obce prečítal úvod a názor správy nezávislého audítora ku
individuálnej účtovnej závierke, ktorú poslanci dostali k nahliadnutiu.
Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2014 (príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie

Bod č. 6) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2014.
Starosta obce prečítal úvod a názor správy nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke a tiež aj jej dodatku. Potom dal správu spolu
s dodatkom poslancom k nahliadnutiu.
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Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2014 (príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie

Bod č. 7) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN č. 2/2015 – prevádzkový
poriadok pohrebiska.
Starosta obce prečítal poslancom stanovisko hlavného kontrolóra obce, ktoré
zobrali na vedomie.

Bod č. 8) Návrh VZN č. 2/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Brezovica.
Pani Veronika Kaniková prečítala návrh VZN č. 2/2015. Poslanci po diskusii
zmenili výšku nájmu hrobového miesta na 2€/jednohrob/10 rokov. Ďalej vonkajšie
rozmery hrobového miesta navrhli určiť na max. rozmer, nakoľko nie každá firma
robí pomníky v tej istej miere. Názov cintorínov bol zmenený na „Nový cintorín
obce Brezovica“ a „Starý cintorín obce Brezovica“.
Po týchto zmenách bolo VZN č. 2/2015 prevádzkový poriadok jednohlasne
schválený.

Bod č. 9) Úprava rozpočtu.
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 28. 08.
2015 (príloha zápisnice), ktoré poslanci zobrali na vedomie.

Bod č. 10) Prerokovanie zámeru prenajať priestory bývalej predajne v kultúrnom
dome.
Starosta informoval poslancov, že pani Stanislava Jendrášková ukončila
nájomnú zmluvu o prenájme predajne v kultúrnom dome. Konštatoval, že už sa
o priestory informovalo pár záujemcov. Potom prečítal návrh zverejnenia zámeru
prenájmu majetku obce. Poslanci po diskusii navrhli zverejniť výzvu na všetky
priestory, to znamená aj priestory, v ktorých bola v minulosti pekáreň. Celková
výmera tejto plochy je 318 m2. Výzva bude zverejnená do 23. septembra, kedy sa
opäť zíde obecné zastupiteľstvo a uskutoční sa osobné stretnutie so záujemcami.
Rozhodujúcim kritériom výberu vhodného nájomcu bude účel prenájmu
a ponúknutá výška nájomného.
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Bod č. 11) Žiadosti.

Na rokovanie OZ prišiel aj pán Jaroslav Hajdúk so žiadosťou FK o zvýšenie
dotácie o 1 000,00 € pre FK Oravan Brezovica. Konštatoval, že klub sa rozrástol
o dve mládežnícke družstvá, ktoré pri žiadosti o dotáciu na rok 2015
nerozpočtovali. Týmto má klub nové výdavky s registráciou a športovou výbavou
pre každého nového hráča. Ďalej budú aj vyššie režijné náklady v jesennej hernej
časti.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili zvýšenie dotácie o 1 000,00 € pre
futbalový klub Oravan Brezovica.
Poslanci ďalej jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré sa týka
presunu finančných prostriedkov pre futbalový klub.

Bod č. 12) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov, že obec dostáva množstvo ponúk
samotných spevákov aj hudobných skupín na rôzne príležitosti, ktoré organizuje.
Pýtal sa poslancov, že či na posedenie s dôchodcami má objednať nejaké hudobné
vystúpenie. Poslanci konštatovali, že tento rok ostaneme pri tradičnej forme
posedenia.
Poslanci sa informovali, či je vo vodojeme dostatok vody nakoľko pretrváva
obdobie sucha. Starosta informoval, že zatiaľ je vody dostatok.
Poslanec Peter Ujmiak konštatoval, že za farou je pekné miesto na urobenie
mini parku s lavičkou, čo by sa mohlo v budúcnosti zahrnúť do rozpočtu. Poslanci
ďalej o tejto možnosti diskutovali.
Starosta obce informoval poslancov, že obec poskytla na vybudovanie
chodníka pri kostole sv. Cyrila a Metoda betonárske štrky a podkladov ý materiál
pod zámkovú dlažbu bezplatne.
Starosta obce informoval o prácach na výstavbe chodníka na ulici
Osloboditeľov. Poslanci sa po diskusii zhodli, že pre tento rok sa práce ukončia
pred rodinným domom p. Milana Maťušku súp. č. 95

Bod č. 13) Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
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UZNESENIA
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 28. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 5. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení zo 4. riadneho OZ.
Správy nezávislého audítora.
Návrh VZN č. 2/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska.
Úpravu rozpočtu.
Zámer prenajať priestory bývalej predajne v kultúrnom dome.
Žiadosti a rôzne.

U Z N E S E N I E č. 1
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 28. 08. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Jozefa Matušika a MUDr. Milana Parižu.
2. Kontrolu plnenia uznesení z 4. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva.
3. Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2014.
4. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2014.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu VZN č. 2/2015 –
prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 28. 08. 2015.
7. Výstavbu chodníka na ulici Osloboditeľov.
8. Výpomoc obce na výstavbe chodníka pri kostole sv. Cyrila a Metoda.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ po zmene.
2. Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v budove
kultúrneho domu na prízemí – bývalá predajňa a sklad o celkovej výmere
318 m2, nehnuteľnosť je postavená na parcele C-KN č. 62 a zapísaná na
LV č. 646, katastrálneho územia Brezovica, evidovanom správou katastra
Tvrdošín na základe ustanovení §9 ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. VZN č. 2/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska.
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4. Žiadosť futbalového klubu Oravan Brezovica.
5. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 28. 08. 2015
Brezovici, dňa 28. 08. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 14) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Jozef Matušik

vr.

MUDr. Milan Pariža

vr.

V Brezovici, dňa 28. 08. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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