Zápisnica

zo 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 24. 02. 2017 o 18:00 hod. v knižnici obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Výsledky z finančnej kontroly RO.
Stanovisko hlavného kontrolóra k VZN č. 1/2017.
Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Brezovica
o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.
9. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o poplatkoch za služby
poskytované Obecným úradom v Brezovici.
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie termínu výberového
konania.
11. Schválenie vypracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Brezovica.
12. Úprava rozpočtu r. 2017.
13. Žiadosti.
14. Rôzne.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
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Pred začatím rokovania OZ starosta oboznámil poslancov o požiari v obci, ktorý vznikol
okolo 9.00 hod. pri rodinnom dome Pavla Hucíka č. 51. Úplne zhoreli hospodárske budovy
pri tomto rodinnom dome a z časti bola obhorená aj strecha na rodinnom dome. Kôli prístupu
požiarnikov ku ohnisku požiaru bola odstránená drevená stena v štíte Gabíkovej hospodárskej
budovy. Ešte pred príchodom profesionálnych požiarnikov sme sa presvedčili či v dome nie
sú nejaké osoby a občania našej obce, natiahli hadice ku hydrantu pred domom Františka
Hucíka č. 82 z obecnej požiarnej zbrojnice, ktorú otvorili zamestnanci obce.
Po príchode požiarnickej jednotky hasičského a záchranného zboru z Tvrdošína sme sa
riadili pokynmi veliteľa zásahu. Najdôležitejšou súčasťou zásahu bolo zabezpečenie dostatku
vody, ktorú sme mali k dispozícii z protipožiarnej nádrže v Teplici. Čerpanie a dovoz tejto
vody zabezpečili zložky DPO s vlastnou technikou z Trstenej, Liesku, Čimhovej, Vitanovej
a Suchej Hory.
Okolo 13.00 hod sa podarilo požiar uhasiť.
Potom sme začali s odstraňovaním následkov požiaru, a to pomocou pásového bagra Paľa
Dlugoša a dvoch strojov manitu s PD Trsteník Trstená a súkromníka p. Betuštiaka z Trstenej.
Tieto nakladače nakladali ohorené drevá, namočené seno a všetko, čo sa nachádzalo
v zhorenisku, na vlečku s obecným traktorom. Taktiež viacerí obyvatelia našej obce: Marek
Stančík, Jozef Kubášek, Stanislav Kaník, Peter Gabík, tento obhorený materiál odvážali do
Trsteníka na parcelu urbáru, ktorá býva využívaná na skládku dreva počas ťažby. Okolo 17.00
hod boli ukončené práce s odstraňovaním následkov po požiari.
O 17.30 hod v miestnom rozhlase obec vyhlásila poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri hasení požiaru a odstraňovaní následkov po požiari.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 9 poslancov (Milan Gasper, Daniel Grman,
Jozef Hajdúk, Peter Jedndrášek, Martin Kaník, Jozef Matušik, 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 Bc. Veronika
Kaniková, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Milana Gaspera - zástupcu starostu obce,
p. Daniela Grmana - poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 15. riadneho rokovania
OZ. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 14. riadneho zasadania OZ
bod B 6-9

starosta konštatoval, že VZN sú účinné od 01.01.
2017

Ďalej poslancom vysvetlil, že v dnešnom programe v bode 8. je znova
zahrnuté prerokovanie VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce
Brezovica. Konštatoval, že vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb hovorí, že súčasťou názvu ulice je aj slovo ulica alebo označenie iného
verejného priestranstva. Keď sme to chceli zaviesť do praxe, tak na okresnom
úrade v Námestove nás upozornili na zbytočnú administratívu pri používaní
adresy so slovom ulica. Toto sme potom ešte preverovali na polícii, oddelení
dokladov, kde bolo povedané, že na dokladoch je jasné, že ide o ulicu, preto nie je
potrebné toto zdôrazňovať. Ďalej sme pomenovania ulíc konzultovali so
zamestnancami ministerstva vnútra, ktorý konštatovali, že zákon to takto diktuje,
ale ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne inak, tak sa do obchodného styku zavedú
názvy schválené v VZN obce. Starosta potom povedal poslancov, že sme
pripravili návrh VZN č. 1/2017, kde názvy ulíc zostali ako boli schválené v roku
2016, s tým, že slovo ulica bolo vynechané.
Poslanec MUDr. Milan Pariža navrhol názvy v obci, ktoré sú už zaužívané
nechať bez tohto slova ulica, ale v novovybudovanej lokalite Brezové určiť názvy
ulíc už tak, ako diktuje zákon. Konštatoval, že tam ešte trvalý pobyt nemá nikto
a doklady nebude musieť meniť. Poslanci v diskusii s týmto návrhom súhlasili.
Potom požiadal o slovo hlavný kontrolór obce, ktorý vypracoval stanovisko k
návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. V stanovisku navrhol ponechať veľké písmená
v názvoch ulíc Dolné Hrady a Vyšné Hrady, nakoľko boli takto určené
v minulosti. Poslanci s touto zmenou tiež súhlasili a navrhli ponechať veľké
písmená aj v názve ulice Niže Vsi.
Na záver Ing. Peter Ujmiak prečítal poslancom pripomienku k názvom ulíc od
správcu farnosti, PaedDr. ThDr. Jaroslava Rusnáka, PhD., ktorý navrhol Ulicu
Martina Hrbču a Ulicu Jána Pavla II. zmeniť na Ulica ThDr. Martina Hrbču a
Ulica sv. Jána Pavla II. (List tvorí prílohu zápisnice). Poslanci s touto
pripomienkou tiež súhlasili. Po zapracovaní všetkých návrhov a pripomienok
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poslanci všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Brezovica o určovaní
a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica jednohlasne schválili.
bod B – 14 starosta podotkol, že práce budú plnené počas
celého roka. Informoval poslancov, že v podkroví
obecného úradu už zamestnanci začali robiť
potrebné úpravy. Ďalej hovoril, že dal vypracovať
projekt na cesty a inžinierske siete v lokalite
Brezové a tiež bola podaná žiadosť na SSE
o prekládku vysokého napätia. Ďalej konštatoval,
že oslovil projektanta, ktorý by mal urobiť
projekt na odvedenie dažďovej vody na začiatku
obce.
bod D – 1

voľba bola vyhlásená

bod E – 1

starosta informoval poslancov, že do stanoveného
termínu si nikto nepodal žiadosť na funkciu
hlavného kontrolóra obce. Konštatoval, že
súčasnému hlavnému kontrolórovi obce končí
funkčné obdobie dňa 28. 02. 2017 a od 01. 03.
2017 bude obec bez kontrolóra. Obec je povinná
tento proces zopakovať.
Hlavný
kontrolór
informoval
obecné
zastupiteľstvo, prečo si prihlášku na toto obdobie
nepodal a poďakoval poslancom, starostovi obce
aj zamestnancom za spoluprácu.
Starosta obce poďakoval Ing. Jánovi Ujmiakovi
za prácu, ktorú vykonal na funkcii hlavného
kontrolóra obce počas uplynulých šiestich rokov.
Starosta zvlášť ocenil jeho odborný a ľudský
prístup pri riešení všetkých obecných záležitostí.
Ďalej
starosta
navrhol,
aby
hlavnému
kontrolórovi bola vyplatená odmena vo výške
Poslanci mu túto
30% z funkčného platu.
odmenu jednohlasne schválili.

bod F – 1

starosta informoval poslancov že ukončenie
pracovného pomeru s bývalou riaditeľkou ZŠ
s MŠ v Brezovici dohodou sa neuskutočnilo,
nakoľko jej požiadavky boli také, o akých
rozhoduje súd. Súdne pojednávanie bude 17.03.
2017 na Okresnom súde v Námestove. Dúfajme,
že bude posledné.

bod G – 1

splnené
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Bod č. 5) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s ročnou správou z kontrolnej
činnosti, ktorú dostali poslanci spolu s pozvánkou.
Ročná správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezovica za rok
2016 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.

Bod č. 6) Výsledky z finančnej kontroly RO.
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom výsledky finančnej kontroly podľa
zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov hospodárenia v rozpočtovej organizácie obce Brezovica – Základná škola
s materskou školou v Brezovici (príloha zápisnice), čo poslanci zobrali na
vedomie.

Bod č. 7) Stanovisko hlavného kontrolóra k VZN č. 1/2017.

Tento bod bol prerokovaný pri kontrole plnenia uznesenia zo 14. riadneho
zasadania OZ.

Bod č. 8)

Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce
Brezovica o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.

Tento bod bol prerokovaný pri kontrole plnenia uznesenia zo 14. riadneho
zasadania OZ.

Bod č. 9)

Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o poplatkoch za služby
poskytované Obecným úradom v Brezovici.

Starosta obce informoval poslancov, že bola prijatá smernica č. 1/2017
o poplatkoch obce Brezovica, ktorá nahrádza VZN o poplatkoch. Informoval, že
poplatky v smernici boli poväčšine určené podľa tohto VZN. Smernica nepodlieha
schvaľovaciemu procesu obecným zastupiteľstvom.
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Poslanci jednohlasne schválili zrušenie VZN č. 3/2012 o poplatkoch za služby
poskytované Obecným úradom v Brezovici.

Bod č. 10)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie termínu
výberového konania.

Poslanci vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra obce Brezovica a určili termín
voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica na deň 05. 05. 2017 s pracovným
úväzkom 2,5 h/týždenne.

Bod č. 11) Schválenie vypracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Brezovica.

Starosta obce informoval poslancov, že územný plán obce má byť
aktualizovaný každých šesť rokov, preto je potrebné už teraz začať
s vypracovaním zmien a doplnkov. Konštatoval, že by išlo hlavne o miesta
v okolí obce, ako v lokalite Brezové, potom na ulici Niže Vsi, 8. mája a tiež ulici
Vyšné Hrady, kde by sa mohla posunúť hranica intravilánu obce, nakoľko sa
v týchto miestach plánuje stavať. Tiež požiadal poslancov o premyslenie aj iných
návrhov, resp. preriešenie návrhov zmien s občanmi, ktoré by bolo dobré
zapracovať do tohto dokumentu.
Poslanci vypracovania dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu obce
Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 12)

Úprava rozpočtu r. 2017.

Starosta obce požiadal pani Veroniku Kanikovú, aby poslancom predniesla
rozpočtové opatrenia.
Rozpočtové opatrenie č. 1, v ktorom ide o presun účelovo určených
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a to nenormatívne finančné
prostriedky pre školu, dotáciu na REGOB a register adries - rozpočtové
opatrenie zobrali poslanci na vedomie,
Rozpočtové opatrenie č. 3, v ktorom ide o presun účelovo určených
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a to normatívne finančné
prostriedky na PK ZŠ - rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie,
Rozpočtové opatrenia č. 1 a 3 tvoria prílohu zápisnice.
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Bod č. 13) Žiadosti
Starosta konštatoval, že na toto zasadnutie nebola doručená obecnému
zastupiteľstvu žiadna žiadosť.

Bod č. 14) Rôzne

Starosta informoval poslancov o priebehu jednoduchých pozemkových
úprav v lokalite Brezové. Konštatoval, že pozemky boli odovzdané každému
vlastníkovi v januári 2017. Cesty boli odovzdané starostovi obce, ale aj
pozemky, ktoré spravuje SPF. Tieto sa nachádzajú pri kríži, kde do roku 1993
bolo súsošie sv. Cyrila a Metoda a parcela pri novom kostole Túto by do
budúcna obec mohla získať od štátu do vlastníctva a využiť ju na vybudovanie
parkoviska alebo nejakej inej verejnoprospešnej stavby. Pozemok pri kríži
budeme tiež žiadať do vlastníctva obce, aby sme tam vybudovali niečo pekné,
čomu toto miesto bolo predurčené už našimi predkami, keď tam umiestnili (
nikto nepamätá kedy) súsošie sv. Cyrila a Metoda.
Po odovzdaní pozemkov vlastníkom starosta dal vypracovať územný
regulatív – tzv. zastavovaciu štúdiu v tejto lokalite a tá by mala byť hotová do
konca marca. Je to veľmi dôležitý a potrebný dokument, ktorý bude smerodajný
pre všetkých projektantov a stavebníkov rodinných domov, ale aj inžinierskych
sietí.
Starosta informoval o podaných žiadostiach, a to:
-

opätovne bola podaná žiadosť na VÚC o vyznačenie vodorovného
dopravného značenia na ceste č. III/05942 z Brezovice do Trstenej

-

žiadosť o finančný príspevok z MFSR na základe § 2 Výnosu
ministrestva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č.
26825/2005-441 na individuálne potreby obce vo výške 13 500,- € na
opravu strechy KD

-

žiadosť o finančný príspevok z VÚC na rozvoj kultúry a športu vo
výške 1500,- €

-

tiež boli podané žiadosti o pridelenie hasičského vozidla a povodňový
vozík pre DHZ. Ďalej konštatoval, že by mala vyjsť výzva
z Ministerstva vnútra o poskytnutie fin. prostriedkov na obnovu
hasičskej zbrojnice a navrhol urobiť hasičskú garáž na začiatku obce
v budove JHR. Poslanci s týmto nápadom súhlasili. V diskusii
hovorili, že je tam dobrý prístup a v okolí budovy je dostatok miesta.

Tiež informoval, že budú zverejnené výzvy z Ministerstva vnútra o poskytnutie
finančných prostriedkov na kamerové systémy pre obce. Určite na tieto výzvy
budeme reagovať a požiadame o finančný príspevok.
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Ing. Peter Ujmiak navrhol, či by nebolo dobré urobiť osvetu medzi občanmi, aby
vedeli čo robiť v prípade požiaru. Poslanec Jozef Hajdúk navrhol vyškoliť
jedného zamestnanca obce, aby v prípade požiaru mohli usmerniť občanov, kým
neprídu hasičské jednotky. Podotkol, že obecní zamestnanci sú takmer vždy
v obci a boli by ihneď k dispozícii.
Ďalej starosta informoval poslancov, že podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách boli podané žiadosti na Urbár Brezovica, poz.
spoločenstvo a SPF o dlhodobý prenájom pozemkov na ulici Vyševcová. Ďalej
na Urbár Brezovica o dlhodobý prenájom pozemku pod starým cintorínom.
Podotkol, že o cintorín sa stará obec aj prenájom hrobových miest robí obec.
Poslanec Martin Kaník oboznámil poslancov s možnosťami vyrobenia
a umiestnenia veľkých fotografií vrchov, ktoré boli nafotené zo Skorušiny na
všetky svetové strany a umiestniť ich na vyhliadkovej veži (pyramíde) alebo pod
ňou. Túto myšlienku aj fotografie ponúka vdp. Štefan Piták farár v Liesku. Pán
Kaník navrhol, aby obec uhradila náklady spojené s realizáciou tohto projektu.
Poslanci po krátkej diskusii súhlasili s týmto návrhom.
Poslanec Ing. Peter Ujmiak navrhol, aby sa cesta na Skorušinu vyčistila
a viac presvetlila, nakoľko je veľmi zarastená a mokrá. Starosta hovoril, že bude
valná hromada Urbáru, kde sa tento návrh môže predniesť kompetentným.
Ďalej poslanec Martin Kaník ponúkol staré trámy krovu, ktoré má vo
vlastníctve obecnému úradu na výrobu lavičiek, stolov alebo prístreškov v okolí
obce.
Ing. Peter Ujmiak znova vyzval poslancov, aby sa radikálnejšie riešil
problém s potulujúcimi sa psami v obci. Veľa detí má strach, znečisťujú
priestranstvá a nie je to dobrá vizitka celej obce. Navrhol dávať majiteľom psov
pokuty. Poslanci znova diskutovali o tomto probléme, starosta ich ubezpečil, že
ak niekto nahlási majiteľa dotyčného psa pôjde za ním, aby ho osobne upozornil,
ak tento problém bude pretrvávať, tak sa prikloní k vyrubeniu pokuty, ako určuje
VZN obce o chove psov na území obce.
Na záver poslanec Daniel Grman navrhol dať finančný príspevok p. Pavlovi
Hucíkovi majiteľovi rodinného domu súp. číslo 51. Poslanci s jeho návrhom
súhlasili a jednohlasne schválili pánovi Pavlovi Hucíkovi, bytom Liesek 629
preplatenie nákladov vo výške 1 000,00 € na odstránenie následkov požiaru r.d.
č. 51.
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Bod č. 15) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
UZNESENIA
zo 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 02. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 15. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie z 14. riadneho zasadania OZ
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Výsledky z finančnej kontroly RO.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 a VZN č. 3/2012
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica a určenie termínu
výberového konania.
Schválenie vypracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Brezovica.
Úprava rozpočtu r. 2017.
Žiadosti a rôzne

U Z N E S E N I E č. 1
zo 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 02. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Milana Gaspera a p. Daniela Grmana
2. Kontrolu plnenia uznesenia zo 14. riadneho rokovania obecného
zastupiteľstva.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
1/2017 o určovaní a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.
4. Informácie o priebehu projektov, ktoré je potrebné vypracovať v lokalite
Brezové.
5. Informácie o priebehu súdneho pojednávania s bývalou riaditeľkou
Základnej školy s materskou školou.
6. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
7. Výsledky z finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodárenia
v rozpočtovej organizácie obce Brezovica – Základná škola s materskou
školou v Brezovici
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.

9

10. Informácie o podaných žiadostiach na Žilinský samosprávny kraj, na
Ministerstvo financií SR, dobrovoľnú požiarnu ochranu SR a Prezídium
hasičského a záchranného zboru.
11. Informácie o priebehu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Brezové
B.

schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2017 obce Brezovica o určovaní
a zmenách názvov ulíc na území obce Brezovica.
3. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Ujmiakovi vo výške 30 %
z funkčného platu.
4. Vypracovanie dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu obce
Brezovica.
5. Preplatenie nákladov na odstránenie následkov požiaru rodinného domu
č. 51, pánovi Pavlovi Hucíkovi, bytom Liesek 629 vo výške 1 000,00 €.

C. r u š í
1. Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2012 o poplatkoch za služby
poskytované Obecným úradom v Brezovici.
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 05. 05. 2017
s pracovným úväzkom 2,5 h/týždenne.

Brezovici, dňa 24. 02. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
Bod č. 16) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Milan Gasper

vr.

p. Daniel Grman

vr.

V Brezovici, dňa 24. 02. 2017
Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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