Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 15. 12. 2016 o 17:00 hod. v knižnici obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Prerokovanie textu do kroniky obce za rok 2015.
Plán Prác hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
Správy hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu poskytnutých dotácii v roku 2016.
Úprava rozpočtu r. 2016
Stanoviská hlavného kontrolóra obce návrhu dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Brezovica č. 3/2015 a návrhom všeobecne záväzným nariadeniam
obce Brezovica.
10. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Brezovica č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na
území obce Brezovica.
11. Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brezovica.
12. Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 obce
Brezovica o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Brezovica.
13. Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 obce
Brezovica o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.
14. Plán prác na rok 2017 v obci Brezovica.
15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017,
s výhľadom na roky 2018, 2019.
16. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2017, s výhľadom na roky 2018,
2019.
17. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie termínu
výberového konania.
18. Žiadosti.
19. Rôzne.
20. Návrh na uznesenie.
21. Záver.
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Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 6 poslancov (Milan Gasper, Daniel Grman,
Jozef Hajdúk, MUDr. Milan Pariža, Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak) - zasadnutie
bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.
Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Ing. Juliána Pakosová,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Pavla Šuhaja

– poslanca obecného zastupiteľstva,

Ing. Petra Ujmiaka - poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ a navrhol zmenu
- presun bodu 18. Žiadosti pred bod 14. Plán prác na rok 2017, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
Po schválení programu zasadania obecného zastupiteľstva udelil starosta obce
slovo správcovi našej farnosti ThDr. PaedDr, Jaroslavovi Rusnákovi, PhD.
Príhovor pána farára je v písomnej podobe, v ktorej skrátenú formu odovzdal
starostovi obce:
Body prednesené správcom farnosti ThDr. PaedDr. Jaroslavom Rusnákom,
PhD. na 14.-tom riadnom zasadnutí zastupiteľstva:
-

Správca farnosti poďakoval a povzbudil poslancov obecného
zastupiteľstva za aktívnu činnosť obce vo vzťahu k farnosti ako stavanie
a skladanie stromčekov, a teda vianočnej výzdoby, za zimnú údržbu
chodníka pri kostole a farskom úrade, za schválenie a zakúpenie svietidiel
okolo kostola v hodnote 1.520 €. Ohľadom Skorušiny ubezpečil
poslancov o augustovom slávení svätej omše na vrchu. Pripomenul, že
bolo najprv potrebné plniť v tomto milostiplnom roku túžbu a prianie Sv.
Otca Františka a otca Biskupa Štefana zúčastňovať sa na pútiach
a aktívnom slávení Roku Božieho Milosrdenstva. Farnosť túto úlohu
splnila a zúčastnila sa na mnohých rôznych pútiach.

-

Ďalej pán farár prejavil svoju nespokojnosť nad tým, že nikým
z poslancov nebol povzbudení nad myšlienkou pri osadení krížov do tried
1 – 9. ročníka našej základnej školy.

Starosta obce poďakoval správcovi farnosti za účasť na rokovaní.
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Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 13. riadneho zasadania OZ
bod B – 4

podané

bod B – 6

splnené, starosta konštatoval, že ZUŠ dotáciu už
aj vyúčtovala

bod B – 7

dotácia bude poskytnutá v r. 2017

bod B – 8

podpíšeme na podnet firmy ARGUSS, s.r.o.,

bod B – 9

dotácia bola poskytnutá a následne schválená

bod C – 1

splnené

Bod č. 5) Prerokovanie textu do kroniky obce za rok 2015
Kronikárka obce pani Mária Ujmiaková, prečítala návrh textu kroniky za rok
2015 na zapísanie do kroniky obce.
17:45 hod. – príchod poslanca p. Petra Jendráška,
17:48 hod. – príchod poslanca p. Martina Kaníka,
18:18 hod. – príchod poslanca p. Jozefa Matušika.
Poslanci po krátkej diskusii k niektorým bodom v predloženom texte schválili
obsah kroniky za rok 2015.
Starosta obce poďakoval kronikárke obce a požiadal ju, aby v krátkosti
informovala poslancov obecného zastupiteľstva o fungovaní knižnice za rok 2016,
nakoľko od 01. 03. 2016 pani Umiaková je aj knihovníčkou v obecnej knižnici.
Hovorila, že pred dokončením stavebných úprav obecnej knižnice sa
uskutočnilo stretnutie s metodičkou okresnej knižnice pre okresy Dolný Kubín,
Námestovo a Tvrdošín pani Fečkejovou. Podotkla, toto stretnutie bolo pre ňu
užitočné. Okrem praktických usmernení práce knihovníčky došlo aj k ponuke
a následne realizácii zapožičiavania väčšieho množstva kníh z okresnej knižnice
pre tú našu. Ďalej informovala, že deti prichádzajú vo väčšom množstve aj vďaka
tomu, že urobila medzi mini anketu o aké knihy majú záujem. Po vyhodnotení
obec zakúpila knihy podľa ich záujmu. Poslanci tento postup hodnotili kladne a pri
schvaľovaní rozpočtu navýšili čiastku na nákup nových kníh do obecnej knižnice.

Bod č. 6) Plán prác hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom plán prác na I. polrok 2017 (príloha
zápisnice), ktorý poslanci jednohlasne schválili.
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Bod č. 7) Správy hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu poskytnutých dotácií v roku 2016
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom výsledky kontrol zúčtovania
dotácií poskytnutých obcou:
-

Folklórnej skupine z Brezovice

-

Lyžiarskemu klubu ORAVAN Brezovica

-

Základnej umeleckej škole v Trstenej

-

Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnej organizácii Trstená

-

Futbalovému klubu Oravan Brezovica

Poslanci OZ výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou
týmto subjektom (príloha zápisnice) zobrali na vedomie.

Bod č. 8)

Úprava rozpočtu r. 2016
Starosta obce požiadal účtovníčku obce pani Janu Krnáčovú, aby poslancom
predniesla rozpočtové opatrenia.
Pani Krnáčová prečítala poslancom rozpočtové opatrenie:
-

č. 18, v ktorom ide o presun účelovo určených finančných prostriedkov rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie,

-

č. 19, kde ide o presun medzi položkami, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdaje hlavnej ekonomickej klasifikácie - rozpočtové
opatrenie zobrali poslanci na vedomie,

-

č. 20. použitie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky z vlastných
zdrojov – poslanci rozpočtové opatrenie jednohlasne schválili

-

č. 21 – presun rozpočtovaných prostriedkov rozpočtu 2016 podľa
skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2016, ktoré tiež poslanci jednohlasne
schválili.

Rozpočtové opatrenia č. 18, 19, 20, 21 tvoria prílohu zápisnice.

Bod č. 9) Stanoviská hlavného kontrolóra obce k návrhu dodatku č. 1 k všeobecne
záväznému nariadeniu obce Brezovica č. 3/2015 a návrhom všeobecne
záväzným nariadeniam obce Brezovica
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanoviská k dodatku
č. 1 a k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré poslanci vzali na
vedomie.
Stanoviská (príloha zápisnice) poslanci zobrali na vedomie.
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Bod č. 10) Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Brezovica č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Brezovica
Starosta požiadal pani Veroniku Kanikovú, aby predniesla poslancom
dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Brezovica.
Poslanci diskutovali o výške sadzby za lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy.
Poslanci po diskusii dodatok jednohlasne schválili.

Bod č. 11) Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezovica
Veronika Kaniková prečítala návrh všeobecne záväzného nariadenia.
Poslanci potom diskutovali o tom, ktoré doklady je potrebné doložiť ku žiadosti
o zníženie, resp. odpustenie poplatku za odpady a drobné stavebné odpady.
Po diskusii poslanci VZN č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 12)

Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 obce
Brezovica o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území obce Brezovica
Veronika Kaniková predniesla poslancom návrh VZN č. 3/2016 o výške
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Brezovica, ktoré poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 13)

Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 obce
Brezovica o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica

Veronika Kaniková informovala poslancov o povinnosti určiť názvy ulíc
v obci všeobecne záväzným nariadením. Nakoľko sú v obci zavedené názvy ulíc,
ktoré sú evidované aj v registri adries a občania tieto názvy používajú aj
v úradnom styku musí byť v obci dokument, ktorý tieto pomenovania určuje.
Podotkla, že vyhláška č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb hovorí,
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že súčasťou názvu ulice je aj slovo ulica alebo označenie iného verejného
priestranstva. Podľa zákona musí mať každá budova v obci, v ktorej sú zavedené
ulice aj orientačné číslo. V našej obci sú evidované nulové orientačné čísla, preto
okresný úrad Námestovo žiadal o ich opravu, ktorá môže byť urobená až po
nadobudnutí právoplatnosti VZN obce Brezovica o určovaní a zmenách názvov
na území obce Brezovica.
Ďalej hovorila, že keďže v obci čoskoro pribudne nová lokalita, tak bola
vyhlásená anketa na pomenovanie ulíc v tejto časti. Konštatovala, že občania
navrhli spolu až 93 názvov, z ktorých boli vybrané tie najčastejšie. Poslanci
pôvodné názvy v obci nemenili a v lokalite brezové určili tieto názvy: Krátka
ulica, Družstevná ulica, Nová ulica, Slnečná ulica, Skorušinská ulica, Priečna
ulica, Ulica akad. maliara J. Havrilu, Farská ulica, Ulica Martina Hrbču, Ulica
sv. Cyrila a Metoda, Ulica Jána Pavla II.
Potom všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 obce Brezovica o určovaní
a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 14) Žiadosti
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ na
rok 2017, ktoré budú použité na organizovanie slávnosti pri príležitosti 95 rokov
založenia DHZ v Brezovici. Poslanci navýšenie finančných prostriedkov
v rozpočte obce na rok 2017 pre požiarnu ochranu na 1 000,00 € jednohlasne
schválili. (žiadosť tvorí prílohu zápisnice).
Ďalej starosta prečítal žiadosť Ing. Lucie Števaňákovej o vyasfaltovanie
prístupovej cesty a urobenie rigola na zabezpečenie odtoku vody. Poslanci s Ing.
Luciou Števaňákovou diskutovali o možnostiach zabezpečenia odtoku prívalovej
vody a rozsahu prác týkajúcich sa cesty. Poslanci žiadosť schválili, ale rozsah
prác, ktoré zabezpečí obec, poslanci určia na budúcom zasadnutí po obhliadke na
tvárnosti miesta.
Ďalej starosta prečítal žiadosť pána Dominika Števaňáka o zakúpenie
zariadenia do posilňovne obce. Starosta konštatoval, že obec plánuje v roku 2017
urobiť externé fitnes pred telocvičňou, kde budú umiestnené aj externé stroje
zamerané na tento šport. V diskusii navrhol v ďalšom roku investovať do jednej
oblasti na jedom mieste a to do týchto externých zariadení. Poslanec Ing. Peter
Ujmiak navrhol, aby sa aj športovci spolupodieľali na vybavení v posilňovni,
napr. formou vstupného by si vedeli zabezpečiť drobné zariadenia, či náradie.
Poslanci po diskusii žiadosť (príloha zápisnice) o zakúpenia zariadenia do
posilňovne neschválili – za hlasovali 2 poslanci (Daniel Grman a Milan Gasper),
proti hlasovalo 7 poslancov (Ing. Peter Ujmiak, Jozef Hajdúk, MUDr. Milan
Pariža, Jozef Matúšik, Martin Kaník, Pavol Šuhaj a Peter Jendrášek).
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Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Folklórnej skupiny z Brezovice
o finančný príspevok na rok 2017 vo výške 1 500,00 €. Poslanci žiadosť
jednohlasne schválili.
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť futbalového klubu ORAVAN
Brezovica a pridelenie finančných prostriedkov na rok 2017 vo výške 4 000,00 €.
Poslanci žiadosť jednohlasne schválili

Bod č. 15) Plán prác na rok 2017 v obci Brezovica
Starosta obce zhrnul návrhy prác, ktoré boli prerokované na 13. riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva. V roku 2017 navrhol:
- Dokončiť oplotenie starého cintorína od ulice Dolné Hrady a ulice
Osloboditeľov.
- Upraviť budovu JHR a urobiť jej odvodnenie.
- Prekrytie otvoreného rigola na ulici Školská.
- Rozšíriť a vyasfaltovať ulicu Školská a vybudovať chodník na tejto ulici.
- Úprava priestranstva pred telocvičňou a vytvorenie športovej
a oddychovej zóny na tomto mieste.
- Údržbu miestnosti v kultúrnom dome, za kaviarňou.
- V podkroví budovy obecného úradu vytvoriť skladové priestory.
- Vypracovanie projektu na cesty a inžinierske siete v lokalite Brezové.
- Budovanie ciest a inžinierskych sietí v lokalite Brezové.
- Prekládka vedenia vysokého napätia vzduchom do zeme v lokalite
Brezové.
- Zakúpiť kanalizačné rúry o priemere 120cm na prekrytie potoka na ulici
Zábiedovská.
- Vypracovanie projektu a výstavba vodnej stavby na odvedenie dažďovej
vody na začiatku obce.
Poslanci tento plán prác na rok 2017 jednohlasne schválili

Bod č. 16) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017,
s výhľadom na roky 2018, 2019
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanovisko k rozpočtu
obce Brezovica na rok 2016, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanovisko tvorí prílohou zápisnice.
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Bod č. 17) Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2017, s výhľadom na roky
2018, 2019
Návrh rozpočtu prečítala pani Jana Krnáčová ekonómka obce a oboznámila
poslancov s jednotlivými položkami rozpočtu.
Poslanci obecného zastupiteľstva po oboznámení sa so všetkými položkami
príjmov a výdavkov rozpočtu obce návrh prehodnotili a po následnej diskusii
rozpočet obce Brezovica na rok 2017, bez programovej štruktúry, kde celkové
príjmy predstavujú čiastku 881 367,07 € a celkové výdavky čiastku 881 367,07
€, na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie vrátane rozpočtu
organizácie Základná škola s materskou školou Brezovica jednohlasne schválili.
Návrh rozpočtu obce Brezovica na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 18) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie termínu
výberového konania.
Starosta obce informoval poslancov, že hlavnému kontrolórovi obce
Brezovica - Ing. Jánovi Ujmiakovi končí dňa 28. 02. 2017 funkčné obdobie a
podľa zákona o obecnom zriadení musí obecné zastupiteľstvo vyhlásiť najmenej
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných
60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Starosta navrhol
voľbu uskutočniť 24. 02. 2017.
Poslanci vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie
termínu voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica na deň 24. 02. 2017
s pracovným úväzkom 2,5 h/týždenne jednohlasne schválili.

Bod č. 19) Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo
28. 11. 2016. Konanie bolo prerušené a sudkyňa Okresného súdu v Námestove
vyzvala zúčastnené strany, aby sa dohodli na ukončení pracovného pomeru
s bývalou riaditeľkou ZŠ s MŠ v Brezovici, nakoľko ten podľa rozsudku
Krajského súdu v Žiline stále trvá. Prvé stretnutie za týmto účelom sa malo
uskutočniť dňa 30. 11. 2016 na obecnom úrade v Brezovici. Pre nemoc právnej
zástupkyne odporkyne sa stretnutie neuskutočnilo. Náš právny zástupca v tejto
kauze vypracoval návrh na základe ktorého by obec pristúpila k ukončeniu
pracovného pomeru. Po obdŕžaní návrhu dohody sa protistrana vyjadrila, že je
potrebné v návrhu doplniť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001
Z. z.. podľa ktorého by bývalej riaditeľke vnikol nárok na odstupné. Toto je na
obci, či s takou dohodou bude súhlasiť. Podotkol, že ak by k dohode nedošlo, tak
v tejto veci rozhodne súd, no dnes nikto nevie predpovedať ako. Všetci poslanci
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odporučili starostovi obce ukončiť pracovný pomer s bývalou riaditeľkou ZŠ
s MŠ v Brezovici dohodou.
Starosta navrhol, aby pri uzatváraní tejto dohody okrem neho boli prítomní
aj niektorí poslanci obecného zastupiteľstva spolu s právnym zástupcom obce.
Poslanci súhlasili, aby sa tohto stretnutia spolu so starostom obce zúčastnili aj
zástupca starostu pán Milan Gasper a poslanci pán Martin Kaník a Ing. Peter
Ujmiak.

Bod č. 20) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 15. 12. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 14. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie z 13. riadneho zasadania OZ
Návrh textu kroniky za rok 2015 do kroniky obce
Plán prác hlavného kontrolóra
Správy hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu poskytnutých dotácii v roku 2016.
Dodatok č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezovica č. 3/2015 a

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/206, 3/2016, 4/2016
Plán prác na rok 2017.
Úpravu rozpočtu obce za rok 2015 a rozpočet obce na rok 2016, s výhľadom na
roky 2017, 2018.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Žiadosti a rôzne

9

U Z N E S E N I E č. 1
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 15. 12. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Overovateľov zápisnice p. Pavla Šuhaja a Ing. Petra Ujmiaka.
Príhovor správcu farnosti ThDr. PaedDr. Jaroslava Rusnáka PhD.
Kontrolu plnenia uznesenia zo 13. riadneho rokovania OZ.
Správy hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu poskytnutých dotácií v roku
2016.
5. Rozpočtové opatrenie č. 18 z roku 2016.
6. Rozpočtové opatrenie č. 19 z roku 2016.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodatku č. 1 všeobecne záväzného
nariadeniu obce Brezovica č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností na území obce Brezovica.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k všeobecne záväznému nariadeniu č.
2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezovica.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k všeobecne záväznému nariadeniu č.
3/2016 obce Brezovica o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k všeobecne záväznému nariadeniu č.
4/2016 obce Brezovica o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce
Brezovica.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Brezovica na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019.
12. Výhľad rozpočtu na roky 2018 a 2019.
13. Informácie o súdnom spore neplatnosti skončenia pracovného pomeru
s bývalou riaditeľkou ZŠ s MŠ v Brezovici.

B.

schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program rokovania OZ po zmene.
Zápis textu kroniky za rok 2015 do kroniky obce Brezovica.
Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica na I. polrok 2017.
Rozpočtové opatrenie č. 20 z roku 2016.
Rozpočtové opatrenie č. 21 z roku 2016.
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezovica č. 3/2015
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Brezovica.
7. Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2016 o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Brezovica.
8. Všeobecne záväzne nariadenia č. 3/2016 obce Brezovica o výške dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Brezovica.
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9. Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2016 obce Brezovica o určovaní
a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.
10. Navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2017 pre
požiarnu ochranu na 1 000,00 €.
11. Žiadosť Ing. Lucie Števaňákovej o vyasfaltovanie prístupovej cesty.
12. Poskytnutie dotácie Folklórnej skupine z Brezovica na rok 2017 vo výške
1 500,00 € v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce
Brezovica č. 5/2010.
13. Poskytnutie dotácie Futbalovému klubu ORAVAN Brezovica na rok 2017
vo výške 4 000,00 € v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením
obce Brezovica č. 5/2010.
14. Plán prác na rok 2017:
- Dokončiť oplotenie starého cintorína od ulice Dolné Hrady a ulice
Osloboditeľov.
- Upraviť budovu JHR a urobiť jej odvodnenie.
- Prekrytie otvoreného rigola na ulici Školská.
- Rozšíriť a vyasfaltovať ulicu Školská a vybudovať chodník na tejto
ulici.
- Úprava priestranstva pred telocvičňou a vytvorenie športovej
a oddychovej zóny na tomto mieste.
- Údržbu miestnosti v kultúrnom dome, za kaviarňou.
- V podkroví budovy obecného úradu vytvoriť skladové priestory.
- Vypracovanie projektu na cesty a inžinierske siete v lokalite
Brezové.
- Budovanie ciest a inžinierskych sietí v lokalite Brezové.
- Prekládka vedenia vysokého napätia vzduchom do zeme v lokalite
Brezové.
- Zakúpiť kanalizačné rúry o priemere 120cm na prekrytie potoka na
ulici Zábiedovská.
- Vypracovanie projektu a výstavba vodnej stavby na odvedenie
dažďovej vody na začiatku obce.
15. Rozpočet obce Brezovica na rok 2017 bez programovej štruktúry, kde
celkové príjmy predstavujú čiastku 881 367,07 € a celkové výdavky
čiastku 881 367,07 €, na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
vrátane rozpočtu organizácie Základná škola s materskou školou
Brezovica.

C. n e s c h v a ľ u j e
1. Žiadosť Dominika Števaňáka o zakúpenie zariadenia do posilňovne.

D. v y h l a s u j e
1. Voľbu hlavného kontrolóra obce Brezovica.

E.

určuje
1. Termín voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica na deň 24. 02. 2017
s pracovným úväzkom 2,5 h/týždenne.
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F.

poveruje
1. Starostu obce dohodnúť sa na ukončení pracovného pomeru s s bývalou
riaditeľkou ZŠ s MŠ v Brezovici.

G. u k l a d á
1. Zamestnancom obce vyhlásiť v miestnom rozhlase reláciu o používaní
reflexných prvkov, o túlavých psoch a odpadoch.
Brezovici, dňa 15. 12. 2016

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 21) Záver

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

Zapísala:

Ing. Juliána Pakosová

..................................

Overovatelia:

p. Pavol Šuhaj

..................................

Ing. Peter Ujmiak

..................................

V Brezovici, dňa 15. 12. 2016

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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