Zápisnica
zo 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 29. 04. 2016o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania OZ.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Úpravy rozpočtu r. 2016.
6. Prerokovanie riešenia zlého technického stavu budovy súp. č. 43.
7. Schválenie členov do rady školy za obec.
8. Žiadosti.
9. Rôzne.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 8 poslancov (Milan Gasper, Ing, Peter Ujmiak,
Daniel Grman, Peter Jendrášek, Jozef Matušík, Martin Kaník, Pavol Šuhaj, MUDr.
Milan Pariža), neprítomný – 1 poslanec (Jozef Hajdúk) - 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 Matušíka – poslanca obecného zastupiteľstva,
p. Pavla Šuhaja – poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu rokovania OZ.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 9. riadneho zasadania OZ.
bod B – 2

splnené,

bod B – 3 splnené, Ing. Peter Ujmiak konštatoval, že šatne sa páčia aj
hosťom a tiež upozornil na to, že kvalita ihriska nie je v dobrom stave. Poslanci
diskutovali o možnostiach úpravy. Starosta podotkol, že ihrisko sa upravuje po
každej časti sezóny, poslanec Peter Jendrášek navrhol vyrovnať povrch
pomocou ťažšieho zariadenia, napr. valca. Poslanci sa zhodli na tom, že väčšie
úpravy by sa mohli realizovať po získaní finančných prostriedkov zo štátu, či
Európskej únie, ale najskôr je potrebné sa zaoberať výkupom pozemkov pod
futbalovým ihriskom, aby obec bola vlastníkom pozemku pod ihriskom a tak aj
oprávneným žiadateľom o dotáciu.
bod B – 4

splnené,

bod B – 5

v priebehu plnenia,

bod B – 6

splnené,

bod B – 7

v priebehu plnenia.

Bod č. 5) Úprava rozpočtu r. 2016
Starosta obce požiadal pani Veroniku Kanikovú, aby predniesla poslancom
rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 3, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
Rozpočtové opatrenie č. 1 a rozpočtové opatrenie č. 3 tvoria prílohu zápisnice.

Bod č. 6)

Prerokovanie riešenia zlého technického stavu budovy súp. č. 43
Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu fotografiu stavu zadnej steny
na budove súp. č. 43. Konštatoval, že pani Stanislava Jendrášková, ktorá má
v budove pohostinstvo ho upozornila na to, že stena je vlhká a v zlom technickom
stave. Poslanci diskutovali o možnostiach úprav na budove a zhodli sa, že je
potrebné poškodenú a vlhkú omietku odstrániť a nahradiť novou sanačnou
omietkou. Ďalej navrhli urobiť rigol v uličkách medzi budovami. Po diskusii
jednohlasne schválili nevyhnutnú údržbu poškodených zadných stien na budove
súp. č. 43 a urobenie rigola medzi budovami.
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Bod č. 7) Schválenie členov do rady školy za obec.
Starosta informoval poslancov, že funkčné obdobie členov rady školy končí
30. 06. 2016, preto je potrebné zvoliť nových členov rady školy a tiež člena za
ostatné zložky za obec na ďalšie obdobie. Poslanci navrhli, aby členmi rady školy
boli aj naďalej pán Daniel Grman, pán Jozef Matušík a pán Martin Kaník, čo aj
jednohlasne schválili.
Ďalej poslanci, ako člena za iné zložky schválili pána Róberta Pakosa, bytom
Brezová 123, Brezovica.

Bod č. 8) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Základnej školy s materskou školou, Brezovica
o povolenie zriadenia 2., 5. a 6. triedy v školskom roku 2016/2017 to z dôvodu, že
podľa Školského zákona § 29, ods 8 písm. d) je najnižší počet žiakov v triede 2.
ročníka 13. Skutočný počet žiakov 2. ročníka na našej škole v šk. roku 2016/2017
bude 10, čím nespĺňame požiadavku zákona. Ďalej podľa Školského zákona §29,
ods. 8 písm.) e) je najnižší počet žiakov v triede 5. – 9. ročníka 15. Skutočný počet
žiakov 5. ročníka na našej ZŠ v šk. roku 2016/2017 bude 13, a 6. ročníka max. 14
(z tohto počtu ešte môžu odísť na 8-ročné gymnázium niektorí žiaci), čím
nespĺňame požiadavku zákona.
Poslanci žiadosť Základnej školy s materskou školou, Brezovica o povolenie
zriadenia 2. 5. a 6. triedy ZŠ v školskom roku 2016/2017 jednohlasne schválili.
Ďalej starosta obce prečítal žiadosť o povolenie presunu finančných
prostriedkov rozpočtu školy na rok 2016 z prevádzkových nákladov na mzdové
náklady a to vzhľadom k nízkemu počtu žiakov v triedach, ktoré financujem
MŠVV a Š SR, ktoré sú nepostačujúce.
Poslanci presun finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov na mzdové
náklady v rozpočte školy na rok 2016 jednohlasne schválili.
Žiadosti ZŠ s MŠ tvoria prílohu zápisnice.
Potom starosta obce dal slovo pánovi Ľubomírovi Lužbeťákovi, ktorý
predniesol poslancom zámer usporiadať ľudový festival „Dozvuky pod
Skorušinou“, ktorý plánuje usporiadať 11. 09. 2016 a tiež žiadosť
o spolufinancovanie tohto podujatia. Poslanci diskutovali o pripravovanom
festivale, jeho programe a nákladoch na usporiadanie. Po diskusii presunuli žiadosť
na júnové rokovanie OZ, s tým, že pán Lužbeťák prednesie presnú kalkuláciu
nákladov na tento festival.

Bod č. 9) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že na obce chodieva viacero ponúk na
spoločenské vystúpenia. Konštatoval, že by bolo dobré program na oslavu
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v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, obohatiť niečím novým,
nakoľko už dlhé roky je stále taký istý. Poslanci diskutovali o možných
alternatívach.
Starosta obce informoval poslancov a výsledku výberového konania na pozíciu
stavebný robotník – vodič. Konštatoval, že na toto miesto bolo prihlásených 10
uchádzačov. Vybraný bol pán Martin Litviak, ktorý je zamestnaný na trvalý
pracovný pomer. Ďalej informoval, že obec využila zamestnať jedného
zamestnanca prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – a to § 50j na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Z uchádzačov vyhovel pán Anton Hucík, ktorého obec
zamestnala na dobu 9 mesiacov od 01. 05. 2016. Konštatoval, že výhodou tohto
projektu je, že 80% mzdových nákladov uhrádza ÚPSVaR a 20 % obec.
Ďalej starosta obce pozval všetkých poslancov na oslavu Dňa Matiek, ktorá sa
v našej obci bude konať v sále kultúrneho domu dňa 08. 05. 2016 o 15:00 hod.
Ďalej poznamenal, že územný plán obce sa bude aktualizovať koncom roka
2016, preto upozornil poslancov, že ak majú nejaké dotazy je dobré ich
zaznamenať, resp. navrhnúť, aby boli zapracované v najbližšej aktualizácií ÚP.
Starosta predniesol poslancom návrh, aby sa chodník na ulici Osloboditeľov
I. etapa začal robiť od začiatku obce po križovatku s ulicou Brezová, nakoľko sa
tento úsek javí nebezpečnejší ako druhá polovica I. etapy. S tým to návrhom
poslanci súhlasili.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom správu finančnej kontroly podľa
zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov hospodárenia v rozpočtovej organizácii obce Brezovica - Základná škola
s materskou školou v Brezovici, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Ďalej poslanec pán Daniel Grman poznamenal, že okolie cesty z Trstenej do
Brezovice je neporiadok a navrhol starostovi obce, aby zabezpečil vyčistenie
týchto miest.
Poslanec Pavol Šuhaj upozornil starostu obce, že v dvore neobývaného
rodinného domu súp. číslo 139 sú vysoké tuje, ktoré zasahujú do elektrického
vedenia. Poslanci po diskusii odporučili starostovi obce nahlásiť miesta, kde sú
stromy, ktoré zasahujú do elektrického napätia na SSE, a.s.,
Ing. Peter Ujmiak – predseda komisie verejného záujmu, oboznámil poslancov
s výsledkom jej stretnutia za účelom vyhodnotenia podaných Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce.
Konštatoval, že oznámenia funkcionárov obce (starota obce – Marián Ujmiak,
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hlavný kontrolór obce – Ján Ujmiak a riaditeľka ZŠ s MŠ – Mgr. Tímea
Matušeková) podali oznámenia v stanovenom termíne a ustanovenia zákona č.
357/2004 Z., z. neboli porušené.
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce zobrali poslanci na vedomie.

Bod č. 10) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
zo 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 29. 04. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 10. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie z 9. riadneho zasadania OZ
Úpravu rozpočtu
Zlý technický stav budovy súp. č. 43
Členov rady školy
Žiadosti a rôzne

U Z N E S E N I E č. 1
zo 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 29. 04. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Overovateľov zápisnice p. Jozefa Matušíka a p. Pavla Šuhaja.
Kontrolu plnenia uznesenie z 9. riadneho zasadania OZ.
Rozpočtové opatrenie č. 1.
Rozpočtové opatrenie č. 3.
Výsledok výberového konania na pozíciu stavebný robotník – vodič.
Pozvanie na oslavu dňa Matiek dňa 08. 05. 2016 o 15:00 hod.
Finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodárenia v rozpočtovej
organizácii obce Brezovica – ZŠ s MŠ v Brezovici.
8. Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce za rok 2015.
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B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Nevyhnutnú údržbu poškodených stien na budove súp. č. 43 a urobenie
rigola medzi budovami.
3. Členov do rady školy p. Daniela Grmana, p. Jozefa Matušíka a p. Martina
Kaníka.
4. Člena rady školy za iné zložky p. Róberta Pakosa, bytom Brezová 123,
Brezovica.
5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Brezovica o povolenie
zriadenia 2. 5. a 6. triedy ZŠ v školskom roku 2016/2017.
6. Presun finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov na mzdové
náklady v rozpočte školy na rok 2016.

C. u k l a d á
1. Starostovi obce zabezpečiť vyčistenie okolia na ceste z Trstenej do
Brezovice.
2. Starostovi obce nahlásiť SSE, a.s. miesta, kde je potrebné vypíliť konáre
stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.
V Brezovici, dňa 29. 04. 2016

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
Bod č. 11) Záver

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

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Jozef Matušík

vr.

p. Pavol Šuhaj

vr.

V Brezovici, dňa 29. 04. 2016

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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