Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 28. 10. 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.
Konsolidovaná výročná správa Obce Brezovica za rok 2015.
Výrok audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Brezovica za rok 2015.
Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016.
8. Predloženie návrhov prác na rok 2017.
9. Prerokovanie podania žiadosti na Enviromentálny fond o rozšírenie vodovodu.
10. Rozpočtové opatrenia.
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, Peter Jendrášek, Daniel Grman,
Martin Kaník, Milan Pariža, Jozef Hajdúk, Jozef Matúšik, Milan Gasper.

Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
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Za overovateľov zápisnice určil:
p. Milana Gaspera – zástupcu starostu obce a
MUDr. Milana Parižu – poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 13. riadneho rokovania
OZ a navrhol presunúť bod č. 7 na bod č. 4. Poslanci program po zmene
jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Správa ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej
a podmienkach za školský rok 2015/2016.

činnosti,

jej

výsledkoch

Správu predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ v Brezovici Mgr. Tímea Matušeková. Po
prečítaní správy pani riaditeľka odpovedala poslancom na dotazy ohľadom
fungovanie školy. Následne starosta obce požiadal o hlasovanie. Správa o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 bola jednohlasne schválená.
Starosta obce poďakoval pani riaditeľke za príkladné plnenie si svojich
povinností.

Bod č. 5) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 12. riadneho zasadania OZ.
bod B – 2 splnené, starosta informoval poslancov, že ryha popri
chodníku vznikla tým, že sa okraj chodníka posunul, tak aby sa rozšírila cesta.
Poznamenal, že Slovenská správa ciest prisľúbila, že sa bude podieľať na
spolufinancovaní nákladov na vyasfaltovaní cesty po chodník.
bod B – 3 starosta dal poslancom k nahliadnutiu snímku z katastrálnej
mapy s vyznačením časti parcely, o ktorú ma pán Števaňák záujem.
bod B – 4

splnené

bod C – 1

splnené

Uznesenie č. 1. z 3. mimoriadneho zasadania OZ.
bod B – 2

splnené

2

Bod č. 6) Konsolidovaná výročná správa Obce Brezovica za rok 2015.

Starosta obce informoval poslancov o konsolidovanej výročnej správe obce
Brezovica za rok 2015 a dal ju poslancom k nahliadnutiu.
Poslanci jednohlasne schválili konsolidovanú výročnú správu Obce
Brezovica za rok 2015.

Bod č. 7) Výrok audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Brezovica
za rok 2015.

Pani Veronika Kaniková prečítala názor audítora o overení súladu
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle §
23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. v znení n.p. a dal im dokument nahliadnutiu.
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce
Brezovica za rok 2015 (príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie

Bod č. 8) Predloženie návrhov prác na rok 2017.

Starosta obce privítal na zasadnutí pána Milana Klepkoňa, ktorý doručil
obecnému zastupiteľstvu žiadosť o riešenie spôsobu odvodu dažďovej vody, kde
kanalizačná rúra v súčasnosti vedie cez jeho pozemok. Starosta ho informoval, že
už na minulom zasadnutí poslanci diskutovali o možnostiach riešenie zberu
dažďovej vody na začiatku obce a zhodli sa na tom, že obec dá vypracovať
projektovú dokumentáciu na výstavbu tejto vodnej stavby. Ďalej ho informoval, že
aj táto stavba je v návrhu prác na rok 2017, o ktorých bude obecné zastupiteľstvo
rokovať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017.
Starosta obce potom predniesol poslancom ďalšie návrhy prác na rok 2017:
- Dokončenie oplotenia starého cintorína z ulice Dolné Hrady a ulice
Osloboditeľov. Poslanec Milan Gasper navrhol aj v cintoríne opraviť pri
vývode vody stierku, nakoľko je v okolí už popukaná. Starosta
konštatoval, že celé okolie domu smútku až po vchodovú bránu bude
potrebné vydláždiť zámkovou dlažbou, taktiež aj vonkajšiu fasádu na
dome smútku, čoho súčasťou by bola aj táto časť, kde je vývod vody.
Taktiež oplotenie od ulice Cintorínska spolu s chodníkom. Podotkol, že
v roku 2017 nebude na túto investíciu dostatok finančných prostriedkov.
- Upraviť budovu JHR. Poslanec Jozef Hajdúk poznamenal, že by bolo
dobré aj celú budovu obkopať a odvodniť, pretože budova vlhne.
- Rozšírenie a vyasfaltovanie ulice Školská a vybudovanie chodníka na
tejto ulici.
- Na priestranstve pred telocvičňou vybudovať vonkajšie fitnes
a oddychovú zónu.
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-

-

-

Zakúpenie kanalizačných rúr na prekrytie potoka na ulici Zábiedovská.
Konštatoval, že obyvatelia sa pri stavebných prácach často pýtajú, kde
odviesť prebytočnú hlinu. Preto by sa mohla postupne využiť na tento
účel.
Údržba miestnosti v kultúrnom dome, za kaviarňou. Urobenie omietok
a podlahy.
Údržba podkrovia budovy obecného úradu – zatepliť a upraviť
sadrokartónom tak aby sa priestor rozdeliť na viac miestností. Starosta
konštatoval, že ide o pomerne veľký priestor, ktorý by sa mohol využívať
na rôzne účely.
Dať vypracovať geometrický plán na futbalové ihrisko a začať
s výkupom pozemkov.
Začať s budovaním ciest a inžinierskych sietí v lokalite Brezové.

Zástupca starostu navrhol ešte prehĺbiť rigol a upraviť poľnú cestu od
Dvojačného potoka smerom do teplice. Podotkol, že rigol je zamulený a voda
tečie po ceste. Starosta povedal, že ak dovolí počasie urobí sa to ešte tento rok.

Bod č. 9) Prerokovanie podania žiadosti na Enviromentálny fond o rozšírenie
vodovodu.

Starosta predložil poslancom žiadosť na Enviromentálny fond o dotáciu na
rozšírenie vodovodu. Pri jej podaní je potrebné v rozpočte na rok 2017 počítať
s čiastkou 27 191,23 €, čo predstavuje 5%-tnú spoluúčasť obce na tento investícií.
Podanie žiadosti poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 10) Rozpočtové opatrenia

Veronika Kaniková predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. 13/2016 a
č. 15/2016 (prílohy zápisnice), ktoré poslanci zobrali na vedomie.
Ďalej starosta obce prečítal poslancom žiadosť Základnej školy s materskou
školou v Brezovici o úpravu rozpočtu – to navýšenie vlastných príjmov
a výdavkov z prenájmu telocvične vo výške 200,00 €. Poslanci rozpočtové
opatrenie č. 16/2016 zo dňa 28. 10. 2016 jednohlasne schválili

Bod č. 11) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Základnej umeleckej školy Trstená
o poskytnutie dotácie pri príležitosti 60. výročia založenia Základnej umeleckej
školy Trstená. Starosta navrhol sumu 200,00 €, čo poslanci jednohlasne schválili.
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Ďalej starosta obce prečítal žiadosť Lyžiarskeho klubu Oravan Brezovica
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017. Žiadosť bola jednohlasne
schválená.

Bod č. 12) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že obec je povinná uzatvoriť zmluvu
o odbere odpadu v zmysle zákona č. 519/2015 Z.z. o odpadoch. Oboznámil
poslancov, že na zber elektoroodpadu obec oslovuje viacero firiem a podotkol, že
môže byť zmluva uzatvorená aj s viacerými. Potom predložil poslancom návrh
zmluvy od firmy ARGUSS. Poslanci podpísanie zmluvy aj s firmou ARGUSS,
s.r.o., Bratislava jednohlasne schválili.
Ďalej starosta informoval poslancov, že sme dostali príspevok z recyklačného
fondu vo výške 1526,16 € za rok 2015, ktorý je potrebné zúčtovať do konca tohto
kalendárneho roka. Poznamenal, že príspevok sa musí použiť na zabezpečenie
triedeného zberu, preto boli objednané kontajnery a nádoby na separovaný odpad.
Potom starosta informoval poslancov, že na verejné osvetlenie boli
nainštalované astronomické spínače, ktoré budú automaticky zapínať a vypínať
verejné osvetlenie podľa nastavených svetelných podmienok.
Poslanec Milan Gasper požiadal o vyhlásenie relácie o bezpečnosti na
cestách a používaní reflexných prvkov, nakoľko je neskôr ráno aj skoro večer
tma a občania zabúdajú na svoju ochranu. Poslanci s ním súhlasili.
Potom poslanec Martin Kaník hovoril, že sa s ním veľa občanov rozprávalo
a zmenách v tradícií slávenia sv. omše na Skorušine Hovoril, že tohtoročná sv.
omša bola pre mnohých neskoro. Podotkol, že v obci bola táto tradícia zaužívaná
v mesiaci august, ako je uvedené aj na tabuli, ktorú na Skorušinu dal vtedajší
starosta Ľudovít Lužbeťák. Taktiež hovoril, že veľa občanov je za dodržanie
slávenia sv. omše v mesiaci august, pretože je dovolenkové obdobie, študenti nie
sú v školách a počasie je vtedy oveľa teplejšie. Septembrové dni sú chladné,
ranné hmly bývajú aj v doobedných hodinách a na Skorušine už zem tak ľahko
nevyschne, čo bolo vidieť aj tento rok – bolo mokro, blato a sychravo.
Poslanci s jeho názorom ako aj názorom občanov súhlasili a dohodli sa so
starostom obce, že túto požiadavku prednesie správcovi farnosti.
Ďalej poslanec Martin Kaník navrhol poskytnúť finančnú pomoc Inštitútu
pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou (pastoračné centrum
Oravy), ktoré nedávno postihol požiar. Poslanci súhlasili a jednohlasne schválili
poskytnutie dotácie pre toto pastoračné centrum vo výške 1 000,00 €.
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Nakoľko ide o mimoriadnu situáciu obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schválilo poskytnutie tejto dotácie bez formálnych náležitostí, ktoré sú
stanovené vo VZN 5/2010 čl. 3, ods. 1 až 5.

Bod č. 13) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 28. 10. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 13. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Kontrola plnenia uznesenia.
Konsolidovanú výročná správa Obce Brezovica za rok 2015 a výrok
audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Brezovica za rok 2015.
Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016.
Návrhy prác na rok 2017.
Žiadosti na Enviromentálny fond o rozšírenie vodovodu.
Rozpočtové opatrenia.
Žiadosti.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

U Z N E S E N I E č. 1
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 28. 10. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Overovateľov zápisnice pána Milana Gaspera a MUDr. Milana Parižu.
Kontrolu plnenia uznesenie z 12. riadneho zasadania OZ.
Kontrolu plnenia uznesenie z 3. mimoriadneho zasadania OZ.
Výrok audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Brezovica za rok
2015
5. Návrhy prác na rok 2017.
6. Rozpočtové opatrenie č. 13/2016.
7. Rozpočtové opatrenie č. 15/2016.
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B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ po zmene.
2. Konsolidovanú výročná správa Obce Brezovica za rok
3. Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016.
4. Podanie žiadosti na Enviromentálny fond o rozšírenie vodovodu vo výške
516 631,00 €
5. Rozpočtové opatrenie č. 16/2016.
6. Poskytnutie dotácie Základnej umeleckej škole, Trstená vo výške 200,00 €
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č. 5/2010.
7. Poskytnutie dotácie Lyžiarskemu klubu Oravan Brezovica na rok 2017 vo
výške 1 660,00 € v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce
Brezovica č. 5/2010.
8. Uzatvorenie zmluvy o odbere odpadu s firmov ARGUSS, s.r.o., Bratislava
9. Poskytnutie dotáciu pre Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad
Priehradou Poslanci vo výške 1 000,00 € v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením obce Brezovica č. 5/2010 bez formálnych náležitostí, ktoré sú
stanovené v čl. 3, ods. 1 až 5.

C. ž i a d a
1. Pracovníkov obce o vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a upozorniť
občanov na používanie reflexných prvkov.

D. u k l a d á
1. Starostovi obce prerokovať so správcom farnosti dodržiavanie tradície
slávenia svätej omše na Skorušine v priebehu mesiaca august.
V Brezovici, dňa 28. 10. 2016
..............................................
Marián Ujmiak
vr.
starosta obce
Bod č. 14) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Milan Gasper

vr.

MUDr. Milan Pariža

vr.

V Brezovici, dňa 28. 10. 2016
.............................................
Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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