Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 10. 06. 2016 o 18:00 hod. v knižnici 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.
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Brezovica za rok 2015.
Návrh dodatku č. 1 VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Brezovica.
8. Návrh dodatku č. 1 VZN 1/2010 o všeobecnej čistote a poriadku v obci Brezovica.
9. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Brezovica.
10. Prerokovanie možnosti výmeny pôvodných lámp verejného osvetlenia za LED
lampy.
11. Prerokovanie vstupu obce Brezovica do oblastnej organizácie cestovného ruchu –
Klaster Orava.
12. Žiadosti.
13. Rôzne.
14. Návrh na uznesenie.
15. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 7 poslancov (Milan Gasper, Ing, Peter Ujmiak,
Daniel Grman, Peter Jendrášek, Jozef Matušík, Martin Kaník, Jozef Hajdúk,
neprítomných poslancov – 2 poslanci (Pavol Šuhaj, MUDr. Milan Pariža) zasadnutie bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.
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Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Milana Gaspera – zástupcu starostu obce,
Ing. Petra Ujmiaka– poslanca obecného zastupiteľstva.
Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 11. riadneho rokovania
OZ. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Na úvod starosta konštatoval, že na zasadaní OZ dňa 29. 04. 2016 pán Ľubomír
Lužbeťák predniesol poslancom zámer usporiadať ľudový festival „Dozvuky pod
Skorušinou“ a tiež žiadosť o spolufinancovanie tohto podujatia. Konštatoval, že
žiadosť bola presunutá na 11. riadne rokovanie, ale do dnešného dňa sa pán
Lužbeťák neozval, ani nepriniesol presnú kalkuláciu nákladov na tento festival.
Uznesenie č. 1. z 10. riadneho zasadania OZ.
bod B – 2

s údržbou budovy sa začne cez letné mesiace,

bod B – 3

splnené,

bod B – 5

splnené,

bod B – 6

splnené,

bod C – 1

splnené,

bod C – 2

splnené.

Bod č. 5) Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Účtovníčka obce pani Jana Krnáčová prečítala záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (príloha zápisnice).
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Záverečný účet obce a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
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Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 48 914,80€

Bod č. 6) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Brezovica za rok
2015
Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce
Brezovica za rok 2015 (tvorí prílohu zápisnice), ktoré poslanci zobrali na
vedomie.

Bod č. 7)

Návrh dodatku č. 1 VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Brezovica.
Starosta obce požiadal pani Veroniku Kanikovú o prečítanie dodatku č. 1 VZN
č. 2/2014 (príloha zápisnice).
Potom hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k návrhu dodatku č. 1
VZN 2/2014 (príloha zápisnice), ktoré poslanci vzali na vedomie.
Poslanci dodatok č. 1 VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 8) Návrh dodatku č. 1 VZN 1/2010 o všeobecnej čistote a poriadku v obci
Brezovica
Starosta obce požiadal pani Veroniku Kanikovú o prečítanie dodatku č. 1 VZN
1/2010 (príloha zápisnice).
Potom hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k návrhu dodatku č. 1
VZN 1/2010 (príloha zápisnice), ktoré poslanci vzali na vedomie.
Poslanci dodatok č. 1 VZN č. 1/2010 o všeobecnej čistote a poriadku v obci
Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 9) Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Brezovica
Starosta obce požiadal pani Veroniku Kanikovú o prečítanie a predloženie
VZN č. 1/2016 (príloha zápisnice).
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Potom hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k návrhu VZN č. 1
VZN 1/2016 (príloha zápisnice), ktoré poslanci vzali na vedomie.
Po diskusii poslanci VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 10) Prerokovanie možnosti výmeny pôvodných lámp verejného osvetlenia za
LED lampy
Starosta obce informoval poslancov o ponuke SSE, a. s. – výmene pôvodných
lámp verejného osvetlenia za LED lampy – SSE by lampy dodala aj vymenila na
svoje náklady + 15 rokov by zabezpečovala servis a údržbu lámp. Samotná
výmena nijakým spôsobom nezasiahne do fungovania sústavy VO. Išlo by
o výmenu a doplnenie lámp podľa potreby/resp. našej požiadavky. Jednotlivé
svetlá by boli počas noci stmievané podľa harmonogramu. Predpokladaná cena by
bola predbežne 4,45 €/mesiac/lampa bez DPH, s tým že dodávka elektrickej
energie by bola už v tejto cene. V praxi by to znamenalo, že mesačná splátka na
výmenu tejto sústavy by bola na úrovni terajšej mesačnej platby za energiu na
verejné osvetlenie.
Poslanci diskutovali o tejto ponuke. Poslanec Peter Jendrášek konštatoval, že
svetlá dnes svietia veľmi do šírky, nové LED lampy by osvetlili iba konkrétne
miest a ulice. Pán Martin Kaník hovoril, že by bolo lepšie počkať, možno
v budúcnosti bude aj lepšia ponuka. Poslanci sa zhodli na tom, že počkajú na
realizáciu podobných lámp na okolí, aby sa mohla porovnať svietivosť v praxi.
Poslanci sa po diskusii rozhodli, že túto ponuku prerokujú ešte na budúcom
zasadaní obecného zastupiteľstva.

Bod č. 11 ) Prerokovanie vstupu obce Brezovica do oblastnej organizácie cestovného
ruchu – Klaster Orava.
Starosta informoval poslancov o možnosti vstupu do oblastnej organizácie
cestovného ruchu – Klaster Orava. Prečítal im účel a predmet činnosti tejto
organizácie a tiež ich informoval o výške členského príspevku na jeden kalendárny
rok a to 300,00 €.
Poslanci vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu – Klaster Orava
jednohlasne neschválili.

Bod č. 12) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť pani Gabriely Maťagovej o preplatenie nákladov
na inštaláciu samostatného elektromera v priestoroch kaviarne.
Poslanci sa pýtali na dôvod inštalácie samostatného elektromera, nakoľko obec
mala podružný elektromer pre túto prevádzku. Starosta ich informoval, že pani
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Maťagová mala dojem, že v kaviarni má vysoké náklady na energiu, preto sa
rozhodla pre toto riešenie. V diskusii konštatovali, že toto zariadenie je majetkom
pani Maťagovej a že aj v SSE, a. s. nie je evidované na obec, tak nie je dôvod
o preplatenie.
Žiadosť neschválili (6 poslancov bolo proti, 1 poslance – Ing. Peter Ujmiak sa
hlasovania zdržal).

Bod č. 13) Rôzne
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom plán prác na II. Polrok 2016.
Plán prác na II. Polrok 206 (príloha zápisnice) jednohlasne schválili
Starosta obce informoval poslancov, že sa vyrábajú pohľadnice našej obce a to
päť rôznych motívov, ktoré budú v darčekovom balení. Objednali sme 400 ks
týchto reprezentatívnych balení a po 100 ks s každého druhu pohľadníc a tiež po
35 kusov magnetiek s motívom, ktorý je na pohľadnici tiež so všetkých druhov.
Starosta navrhol, aby sa po jednom balení darovalo do každej domácnosti.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a rozhodli, že by sa to roznieslo do každej
domácnosti spolu s kalendárom, ktorý obec vydá na rok 2017. Ďalej sa zhodli na
tom, že by sa pár pohľadníc dalo aj do predajní v našej obci pre návštevníkov a to
všetko za darmo v rámci propagácie našej obce.
Starosta potom informoval poslancov o zrekultivovaní miesta v Dvojačnom
potoku, ktoré bolo určené do konca roka 2015 na vývoz drobného stavebného
odpadu a biologický odpad. Začiatkom jari boli urobené posledné terénne úpravy
na tomto mieste – ide o parcely E KN č. 3091, č. 3085, č. 3079 a č. 3074.
Informoval, že tieto miesta boli zasypané zeminov, ktorá vznikla pri oprave cesty
v Kadlubku. Následne boli na tieto miesta vysadené ihličnaté dreviny a zasiata
tráva.
Ďalej starosta informoval poslancov o prácach, ktoré boli urobené v dome
smútku. V celej miestnosti boli urobené nové omietky a následne sa celá miestnosť
vymaľovala. Taktiež boli obnovené nátery všetkých drevených prvkov z vnútornej
a vonkajšej strany (okná, dvere, obklady), nainštalovali sa nové svietidlá
a ventilátor, urobil sa mramorový pult na sviečky a kvety, vymenili kľučky na
dverách. Starosta navrhol zakúpiť nové interiérové vybavenie v tejto miestnosti,
s čím poslanci súhlasili.
Ďalej poslancom ukázal kríž a symbol hrobu, ktoré do domu smútku daroval
pán Jozef Litivak.
Ing. Peter Ujmiak prečítal poslancom ďakovný list od pána farára Dr. Jaroslava
Rusnáka, PhD za schválenie nočných svietidiel ku kostolu sv. Cyrila a Metoda.
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Poslanec pán Jozef Hajdúk sa pýtal na ďalší priebeh JPÚ. Starosta informoval
poslancov práve prebieha prvé kolo prerokovania návrhu nového usporiadania
pozemkov v lokalite Brezové. Účastníci, ktorí sa prerokovania nezúčastnili budú
pozvaní ešte raz v iný termín a ak sa v tomto termíne nevyjadria, bude sa to
považovať za súhlas s usporiadaním pozemkov. Po finálnom usporiadaní bude
každému účastníkovi zaslaný list s mapkou, kde bude vyznačená parcela účastníka
s číslom, výmerou a účasťou. Vtedy budú mať 30 dní na podanie námietky. Ak
budú Okresnému úradu v Námestovo, pozemkový a lesný odbor, zaslané námietky
bude ich riešiť. Ak nikto nepodá námietku, alebo keď budú námietky vyriešené
vypracuje sa návrh na zápis do katastra a zhotoviteľ JPÚ bude vytyčovať ulice
a jednotlivé pozemky. Ak kataster zapíše návrh na vklad, tak potom vlastníci
dostanú rozhodnutia o vlastníctve konkrétnych parciel.

Bod č. 14) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 10. 06. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 11. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie z 10. riadneho zasadania OZ
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Návrh dodatku č. 1 VZN č. 2/2014, návrh dodatku č. 1 VZN 1/2010 a návrh
VZN č. 1/2016.
Výmenu pôvodných lámp verejného osvetlenia za LED lampy.
Vstup obce Brezovica do oblastnej organizácie cestovného ruchu – Klaster
Orava.
Žiadosti a rôzne

U Z N E S E N I E č. 1
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 10. 06. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Milana Gaspera a Ing. Petra Ujmiaka.
2. Kontrolu plnenia uznesenie z 10. riadneho zasadania OZ.
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3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 2/2014
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezovica.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 1/2010
o všeobecnej čistote a poriadku v obci Brezovica.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Brezovica .
6. Ponuku na výmenu pôvodných lámp verejného osvetlenia za LED lampy.
7. Informácie o zrekultivovaní miesta v Dvojačnom potoku, ktoré do konca
roku 2015 bolo určené na vývoz drobného stavebného odpadu
a biologického odpadu.
8. Poďakovanie obecnému zastupiteľstvu za schválenie nočných svietidiel ku
kostolu sv. Cyrila a Metoda.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Dodatok č. 1 VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Brezovica.
3. Dodatok č. 1 VZN č. 1/2010 o všeobecnej čistote a poriadku v obci
Brezovica.
4. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Brezovica .
5. Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na II. polrok 2016.
6. Zakúpenia interiérového vybavenia do domu smútku.
7. Darovanie po jednom darčekovom balení pohľadníc do každej domácnosti
v obci Brezovica.

C. n e s c h v a ľ u j e
1. Vstup obce Brezovica do oblastnej organizácie cestovného ruchu – Klaster
Orava.
2. Žiadosť pani Gabriely Maťagovej o preplatenie nákladov na inštaláciu
samostatného elektromera v priestoroch kaviarne.

D. O d k l a d á
1. Prerokovanie návrhu možnosti výmeny pôvodných lámp verejného
osvetlenia za LED lampy.
V Brezovici, dňa 10. 06. 2016

Marián Ujmiak vr
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 2
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 10. 06. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2015.

B.

schvaľuje
1. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 48 914,80€.

V Brezovici, dňa 10. 06. 2016

Marián Ujmiak
starosta obce

vr

Bod č. 15) Záver

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

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Milan Gasper

vr.

Ing. Peter Ujmiak

vr.

V Brezovici, dňa 10. 06. 2016

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

