Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 26. 08. 2016 o 18:00 hod. v knižnici obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Brezovica za rok 2015.
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Brezovica
za rok 2015.
7. Prerokovanie výmeny starého potrubia a výstavby celej I. etapy chodníka na ulici
Osloboditeľov.
8. Rozpočtové opatrenia.
9. Žiadosti.
10. Rôzne.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 9 poslancov.

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 Hajdúka – poslanca obecného zastupiteľstva,
p. Daniela Grmana – poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 12. riadneho rokovania
OZ. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 11. riadneho zasadania OZ.
bod B – 2,3,4 platí,
bod B – 6

splnené,

bod B – 7

starosta konštatoval, že darčekové balenia pohľadníc boli
dodané iba dnes, preto budú rozdané v najbližšom období,

bod D – 1

starosta informoval poslancov, že dal vypracovať štúdiu
s cenovou ponukou, ktorú SSE ponúkala urobiť zdarma. Tiež
podotkol, že túto možnosť ponúkajú aj iní dodávatelia, kde
tiež požiadal o vypracovanie ponuky. Do dnešného dňa
nebola žiadna cenová kalkulácia na obec doručená.

Uznesenie č. 1. z 11. riadneho zasadania OZ.
bod B – 2

splnené.

Bod č. 5) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Brezovica za rok 2015.

Starosta obce prečítal výrok správy nezávislého audítora k účtovnej závierke,
ktorú poslanci dostali k nahliadnutiu.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Brezovica za rok 2015
(príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie

Bod č. 6) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2015.
Starosta obce prečítal výrok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke. Potom dal správu spolu s dodatkom poslancom k nahliadnutiu.
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2015 (príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie
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Bod č. 7)

Prerokovanie výmeny starého potrubia a výstavby celej I. etapy chodníka na
ulici Osloboditeľov.

Starosta konštatoval, že obecným zastupiteľstvom bola schválená výstavba
iba časti I. etapy chodníka na ulici Osloboditeľov. Informoval poslancov o už
urobených prácach a tiež o pláne urobiť celú I. etapu. Konštatoval, že je potrebné
dokúpiť ešte 11 kanalizačných rúr, aby sa mohlo vymeniť aj pôvodné betónové
potrubie v niektorých častiach tejto etapy. Ubezpečil poslancov, že v rozpočte je
dostatok finančných prostriedkov na realizáciu celej časti.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a tiež aj s výmenou celého betónového
potrubia pod chodníkom na ulici Osloboditeľov za nové plastové rúry Ø 50 cm, čo
jednohlasne schválili.
Poslanec pán Peter Jendrášek pripomenul, že bude treba riešiť aj odvedenie
dažďovej vody na konci obce, kde sa zlievajú štyri prítoky vody – to z obce
potrubím po prevej strane, z obce na ulici Osloboditeľov otvoreným rigolom po
ľavej strane, z Brezového, kde sa plánuje výstavba rodinných domov a z prvého
vršku od futbalového ihriska, otvoreným rigolom okolo hlavnej cesty. Starosta
povedal, že na to je potrebné dať vypracovať projekt a následne vybaviť stavebné
povolenie.

Bod č. 8) Rozpočtové opatrenia.

Veronika Kaniková predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. 6, č. 9 a
č. 11 zo dňa 26. 08. 2016 (prílohy zápisnice), ktoré poslanci zobrali na vedomie.

Bod č. 9) Žiadosti

Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Teplica, s.r.o., o súhlas na
vybudovanie oporného múru na konci zjazdovky pozdĺž cesty a predložil
poslancom priloženú štúdiu. Poslanci o tomto zámere diskutovali a mali výhrady
voči umiestneniu múru. Starosta navrhol zavolať na rokovanie obecného
zastupiteľstva Ing. Mariána Turošáka, ktorý tento projekt vypracoval. Ing. Marián
Turošák, ktorý prišiel na zasadanie sa snažil poslancom vysvetliť význam tohto
múru, kvôli predĺženiu dojazdovej plochy na zjazdovke a zároveň slúži ako základ
k oploteniu. Poslanci nesúhlasili s umiestnením tohto múru v tejto blízkosti cesty
a dohodli sa, že vypracuje nový návrh, v ktorom bude ďalej od cesty.
Pred prijatím uznesenia k tomuto bodu rokovania sa poslanci OZ aj so
starostom obce presunuli do Teplice, aby sa na tvárnosti miesta rozhodli
o umiestnení tohto oporného múru. Tam skonštatovali, že naozaj múr nemôže byť
umiestnený tak, ako je navrhnutý a po návrate do rokovacej miestnosti bolo
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prijaté uznesenie, v ktorom obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť na
budovanie oporného múru podľa predloženého návrhu. Po predložení nového
návrhu sa poslanci budú týmto zámerom znova zaoberať.
Ďalej starosta obce prečítal žiadosť pána Miroslava Števaňáka, bytom
Brezovica, Vyševcová č. 381 o odkúpenie časti parcely „E“ KN č. 10277/5 vo
vlastníctve obce. Starosta dal poslancom k nahliadnutiu mapu s vyznačenou
časťou. Konštatoval, že ide o miesto oproti jeho rodinného domu. Poslanci so
zámerom odkúpenia parcely súhlasili.

Bod č. 10) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 04. 10. 2016 bude pojednávanie
v spore o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, kde by mal byť už
rozsudok konečný.
Ďalej informoval poslancov o prácach na kultúrnom dome, starom cintoríne,
futbalovom ihrisku a ihrisku pri škole.
Potom znova pripomenul vystúpenie pána Banga s manželkou, ktorí sú
obaja nevidiaci a žiadajú o vystúpenie na obecných podujatiach. Cena ich
vystúpenia je cca 500,00€. Poslanci diskutovali o potrebe oživenia našich
podujatí. Po diskusii pozvanie schválili – za hlasovalo 6 poslancov (Peter
Jendrášek, Martin Kaník, Jozef Hajdúk, Ing. Peter Ujmiak, Jozef Matúšik, Milan
Gasper), hlasovania sa zdržali 3 poslanci (Daniel Grman, Pavol Šuhaj, MUDr.
Milan Pariža).
Poslanec pán Jozef Hajdúk sa informoval, ako pokračujú JPÚ v lokalite
Brezové, hlavne čo sa týka sietí. Starosta povedal, že práve teraz dostávajú
účastníci JPÚ od pozemkového úradu oznámenia aj s mapou s novým
rozdelením pozemkov. Občania majú 30 dní na to, aby voči tomuto oznámeniu
podali námietku. Ak nikto nepodá námietku, tak po 30 dňoch pozemkový úrad
podá návrh na vklad na kataster a zároveň zhotoviteľ bude vytyčovať jednotlivé
parcely na mieste. Po zapísaní nového usporiadania pozemkov na katastri,
vrátane ulíc, obec požiada SSE o vypracovanie projektu a výstavbu
inžinierskych sietí. V prípade, že bude na danom úseku 5 žiadateľov o pripojenie
SSE vybuduje inžinierske siete. V prípade prekládky vysokého napätia je to
podobné, len tam investíciu musí hradiť obec. Podotkol, že s tým sa počítalo
s rozpočte. Ukončenie projektu môže predĺžiť, ak niekto podá námietku, pretože
kým sa námietka, či už opodstatnená alebo neopodstatnená vyrieši, nemôže sa
uskutočniť zápis do katastra.
Poslanec Ing. Peter Ujmiak sa pýtal ako funguje nové miesto na uskladnenie
drobného stavebného odpadu a biologického odpadu. Starosta konštatoval, že
zatiaľ bez problémov, drobný odpad pracovníci obce priebežne vyvážajú na
vyrovnanie ciest, ktoré nie sú dobre prechodné. Veľkokapacitný odpad vyvážajú
technické služby podľa potreby.
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Ďalej sa poslanec Ing. Peter Ujmiak informoval, či sa neplánuje pokračovať
v prenájme budovy súp.č. 470 (ÚSV) pre niektorých občanov na ubytovanie.
Starosta odpovedal, že nie je možné vyberať občanov, ktorým sa prenájom
poskytne a ktorým nie. USV nie je určená na ubytovanie, ale ako sklad
lyžiarskeho a športového náradia. Nie je tam vyhovujúce pitná voda ani
zabezpečený príjazd sanitky, požiarnikov ani policajtov. Budovu si môžu
občania prenajať iba ako prístrešok so sociálnym zariadením na dennú akciu.

Bod č. 11) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 12. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie z 11. riadneho zasadania OZ
Správy nezávislého audítora.
Výmenu starého potrubia a výstavbu celej I. etapy chodníka na ulici
Osloboditeľov.
Úpravu rozpočtu.
Žiadosti a rôzne

U Z N E S E N I E č. 1
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice pána Jozefa Hajdúka a pána Daniela Grmana.
2. Kontrolu plnenia uznesenie z 11. riadneho zasadania OZ.
3. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Brezovica za rok
2015.
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4. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2015.
5. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 26. 08. 2016.
6. Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 26. 08. 2016.
7. Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 26. 08. 2016.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Výmenu celého betónového potrubia pod chodníkom na ulici
Osloboditeľov za nové plastové rúry Ø 50 cm a výstavbu celej I. etapy
chodníka na ulici Osloboditeľov.
3. Zámer pána Miroslava Števaňáka odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku
obce.
4. Vystúpenie pána Banga s manželkou na kultúrnom programe pre
dôchodcov v roku 2016.

C. n e s c h v a ľ u j e
1. Žiadosť spoločnosti
informácie

Teplica,

s.r.o.,

o vydanie územno-plánovacej

V Brezovici, dňa 26. 08. 2016

Marián Ujmiak v.r.
starosta obce
Bod č. 12) Záver

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

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

v.r.

Overovatelia:

Jozef Hajdúk

v.r.

Daniel Grman

v.r.

V Brezovici, dňa 26. 08. 2016

Marián Ujmiak
starosta obce
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