Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 05. 05. 2017 o 17:00 hod. v obecnej knižnici.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia je nasledovný:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Určenie spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica.
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Brezovica.
Voľba hlavného kontrolóra obce Brezovica.
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu.
Prerokovanie protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Brezovica č. 4/2014
Prerokovanie nájmu cintorína od Urbár Brezovica – Pozemkové Spoločenstvo
Prerokovanie návrhov projektov dažďovej kanalizácie na začiatku obce.
Prerokovanie návrhov projektov k prekládke vedenia vysokého napätia v lokalite
Brezové.
Informácie z ÚPSVaR o možnosti zamestnania znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie.
Prerokovanie predĺženia dažďovej kanalizácie od nového kostola.
Informácia o určení orientačných čísel na budovy v obci.
Úprava rozpočtu r. 2017.
Žiadosti.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

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 Matúšik, MUDr. Milan Paríža, Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak) - zasadnutie
bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia. P. Jozef Hajdúk sa ospravedlnil, že
sa nezúčastní OZ.
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Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice poveril
pracovníčku obecného úradu.

Ing. Juliánu Pakosovú,

Za overovateľov zápisnice určil:
p. Jozefa Matúšika - poslanca obecného zastupiteľstva a
MUDr. Milana Parížu - poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta obce prečítal program zasadnutia podľa pozvánky, ktorý všetci poslanci jednohlasne
schválili.
Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 16. riadneho
rokovania OZ. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Príchod p. Petra Jendráška (o 17:09 hod.) a p. Martina Kaníka ( o 17:15 hod.)
na rokovanie OZ.
Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. z 15. riadneho zasadania OZ
bod A – 5:
Starosta informoval poslancov o priebehu súdneho pojednávania s bývalou
riaditeľkou ZŠ s MŠ
bod A – 10:
Starosta oboznámil poslancov o podaných žiadostiach:
-

o dotáciu so ŽSK na zástavku,

-

o dotáciu z Ministerstva financií SR – dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

-

schválené 900 Eur na externé fitnes

bod B: 1,2,3,4,5: splnené
bod D: splnené
bod E: splnené
Bod č. 5) Určenie spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce Brezovica
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o právnom postupe pri voľbe hlavného
kontrolóra obce. Poslanci OZ sa zhodli na tom, že voľba hlavného kontrolóra sa
bude konať tajne a toto jednohlasne schválili.
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Bod č. 6) Voľba návrhovej a volebnej komisie
Za členov návrhovej a volebnej komisie starosta navrhol:
Predsedu: Ing. Petra Ujmiaka
MUDr. Milana Parížu
p. Petra Jendráška
p. Jozefa Matúšika
Návrh členov do návrhovej a volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra
obce poslanci OZ jednohlasne schválili.
Členovia komisie si za predsedu jednomyseľne zvolili Ing. Petra Ujmiaka.

Bod č. 7) Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Brezovica
Starosta obce pozval do rokovacej miestnosti podľa abecedného poradia
prvého kandidáta na funkciu hl. kontrolóra obce Mgr. ThLic. Tomáša Kubicu,
ktorý odprezentoval svoj záujem na funkciu hl. kontrolóra, odpovedal poslancom
na položené otázky a odišiel z rokovacej miestnosti.
Ako druhý sa odprezentoval p. Dušan Válek, podobne ako prvý uchádzač.
JUDr. Mgr. Eva Magutová sa nedostavila na zasadanie OZ, preto starosta obce
telefonicky overil, či jej záujem o funkciu hlavného kontrolóra stále trvá. Odpoveď
bola, že nemá záujem. Starosta obce o tejto skutočnosti informoval poslancov.
Bod č. 8) Voľba hlavného kontrolóra obce Brezovica
Voľbu hlavného kontrolóra obce viedla volebná komisia. Do volieb boli
prihlásení traja uchádzači – Mgr. ThLic. Tomáš Kubica, 1. mája 173/12, 028 01
Trstená, JUDr. Mgr. Eva Magutová, Vlková 133, 059 72 Kežmarok a p. Dušan
Válek, Dolné Hrady 173, 028 01 Brezovica.
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce bol potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ. Bolo vydaných 8 hlasovacích lístkov.
Počet platných hlasov bolo 8.
Na základe výsledkov tajného hlasovania bol za hlavného kontrolóra obce
Brezovica zvolený Mgr. ThLic. Tomáš Kubica, bytom 1. mája 173/12, 028 01
Trstená. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné
obdobie sa začína dňom 15. 05. 2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Starosta obce Brezovica uzavrie s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom
obce Brezovica pracovnú zmluvu najneskôr k 15. 05. 2017.
Zápis z voľby hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice.
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Bod č. 9)

Prerokovanie a schválenie záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Brezovica za rok 2016 bol doručený poslancom
spoločne s pozvánkou na rokovanie OZ.
Starosta obce Marián Ujmiak požiadal p. Janku Krnáčovú – ekonómku
obecného úradu o prečítanie návrhu záverečného účtu obce Brezovica za rok
2016 a po jeho prečítaní požiadal poslancov o pripomienky. Poslanci návrh
záverečného účtu prerokovali a jednohlasne schválili – bez výhrad.
Návrh záverečného účtu obce Brezovica za rok 2016 tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 10)

Prerokovanie protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Brezovica č. 4/2014

Starosta obce prečítal protest prokurátora aj VZN obce Brezovica č. 4/2014
a vysvetlil poslancom, ktoré body žiada prokurátor zrušiť. Ďalej informoval
poslancov, že prokurátorovi sme odpísali, že na zasadnutí OZ sa budeme
protestom zaoberať a o výsledku ho budeme informovať.
Poslanci sa po vzájomnej diskusii zhodli na tom, že protestu prokurátora
vyhovieme. Protest prokurátora je prílohou zápisnice.
Bod č. 11)
Prerokovanie nájmu cintorína od Urbár Brezovica – Pozemkové
spoločenstvo
Starosta obce Marián Ujmiak informoval poslancov, že podanú žiadosť obce
Brezovica o nájom pozemku cintorína Valné zhromaždenie Urbáru Brezovica
odsúhlasilo na dobu 99. rokov za 1 €. Starosta uviedol, že ku nájomnej zmluve
k prevodu daného pozemku je potrebné aj uznesenie OZ, preto budeme o prenájme
pozemku cintorína hlasovať.
Poslanci
schválili.
Bod č. 12)

po krátkej diskusii prenájom pozemku cintorína jednohlasne

Prerokovanie návrhov projektov dažďovej kanalizácie na začiatku obce
Starosta obce predložil poslancom OZ dve varianty (od p. Vajzera a p.
Výkroča) na riešenie dažďovej kanalizácie na začiatku obce. Obidva návrhy
uprednostňujú urobiť nové väčšie potrubie v jestvujúcej trase cez pozemok p.
Milana Klepkoňa. Varianta návrhu, pri ktorej by vedenie potrubia obchádzalo
okolo pozemku p. Milana Klepkoňa, by podľa predložených stanovísk bola raz tak
dlhá, a tým pádom podstatne drahšia, pretože by sa tam museli vybudovať lomové
šachty. Do budúcnosti pri tejto variante je riziko funkčnosti potrubia so štyrmi
šachtami.
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Pri prerokovávaní týchto návrhov bol prítomný aj p. Milan Kepkoň so svojím
synom p. Milanom Klepkoňom ml. Obaja nesúhlasili, aby potrubie bolo uložené
cez ich pozemok. Poslanci s vlastníkmi o situácii diskutovali, no nedospeli sme
k spoločnému názoru a problémom sa budeme zaoberať aj na budúcom zasadaní
OZ. Stanoviská sú prílohou zápisnice.

Bod č. 13)

Prerokovanie návrhov projektov k prekládke vedenia vysokého napätia
v lokalite Brezové
Starosta obce predložil poslancom návrh na prekládku VN v lokalite
Brezové, informoval o možnostiach riešenia. Poslanci návrh prekládky
a informácie okolo tohto návrhu zobrali na vedomie.

Bod č. 14) Informácie z ÚPSVaR o možnosti zamestnania znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie
Vzhľadom na to, že obec by potrebovala pracovnú silu na výpomoc pri
kosení, údržbách, starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť na
ÚPSVaR v Námestove, v ktorej žiadame, aby obec mohla zamestnanať uchádzača
o zamestnanie podľa § 50+ . V tomto § 50+ ÚPSVaR prepláca všetky odvody za
zamestnanca, ale mzdu musí obec vyplácať z vlastných finančných prostriedkov.
Iná možnosť zamestnanosti cez ÚPSVaR pre našu obec nie je možná.
Poslanci súhlasili s týmto riešením a informácie zobrali na vedomie.
Bod č. 15) Prerokovanie predĺženia dažďovej kanalizácie od nového kostola
Starosta obce informoval poslancov, že po prehrnutí ciest buldozérom v
lokalite Brezové bude potrebné na niektorých križovatkách urobiť priepusty na
dažďovú vodu z plastových rúr o priemere 300 mm ešte pred tým, ako na ulice
nasypeme kamenivo (makadam). Ako prvé sa to žiada urobiť na ulici sv. Cyrila a
Metoda, na ktorej je otvorený rigol po ľavej strane, do ktorého priteká dažďová
voda potrubím o priemere 300 m od nového kostola a o priemere 250 od farskej
budovy. Toto potrubie končí cca 30 m pred odbočkou na Ulicu ThDr. Martina
Hrbču, kde je potrebné urobiť premostenie. Starosta navrhol tento 30 m úsek
zatrúbniť plast. rúrou o priemere 300 mm až po koniec odbočky na Ulicu ThDr.
Martina Hrbču.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a schválili nákup 35 ks plastových rúr
o priemere 300 x 6000 mm na vybudovanie všetkých potrebných priepustov
dažďovej vody v lokalite Brezové.

Bod č. 16) Informácia o určení orientačných čísel na budovy v obci
P. starosta informoval poslancov o registrácii orientačných čísel na všetkých
budovách v intraviláne obce Brezovica. Preto sme objednali tabuľky
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s orientačným číslom, ktoré doručíme všetkým vlastníkom budov aj s oznámením
o pridelení orientačného čísla, ktoré si obyvatelia namontujú na budovu.
Ďalej starosta predostrel otázku označenia ulíc, a to buď umiestnením tabuľky
s názvom ulice na roh domu konkrétnej ulice, alebo pred križovatkou osadiť
kovový stĺpik, na ktorý sa osadí tabuľka s názvom a smerom ulice. Poslanci
jednomyseľne vybrali variantu na stĺpikoch. Starosta zabezpečí označenie ulíc.

Bod č. 17) Úprava rozpočtu r. 2017
Starosta obce požiadal pani Janku Krnáčovú, aby poslancom predniesla
rozpočtové opatrenie č. 5, v ktorom ide účelovo určené prostriedky poskytnuté zo
ŠR - rozpočtové opatrenie zobrali poslanci na vedomie.
Rozpočtové opatrenia č. 5 tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 18) Žiadosti
Žiadosť o príspevok:
Starosta obce prečítal žiadosť Detského dychového orchestra pri ZUŠ Trstená
o schválenie finančného príspevku vo výške 500 €, ktorý by pomohol čiastočne
vykryť náklady spojené s cestovaním a výdavky na príslušenstvo hudobných
nástrojov. Z našej obce navštevujú tento orchester tri členky: E. Hrobárová, D.
Váleková a K. Matúšiková.
Poslanci po diskusii navrhli podporiť tento orchester a jednohlasne schválili
poskytnutie finančných prostriedkov na preplatenie nákladov spojených
s cestovaním a na zakúpenie materiálov potrebných na údržbu nástrojov vo výške
300 €. Žiadosť detského dychového orchestra z Trstenej o poskytnutie finančného
príspevku tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 19) Rôzne
Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce Brezovica::
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Peter Ujmiak predniesol
správu zo zasadania komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce Brezovica dňa 28. 04. 2017, v ktorej informuje poslancov, že
všetci si svoju povinnosť splnili v danom termíne. Kópia zápisu je prílohou tejto
zápisnice.
Stanovisko Okresného úradu – pozemkový a lesný odbor Námestovo:
Starosta obce prečítal stanovisko Okresného úradu – pozemkový a lesný odbor
NO, ktorý je správnym orgánom na projekte jednoduchých pozemkových úprav
k zápisu projektu JPÚ lokality Brezové na Katastrálny úrad v Tvrdošíne.
Stanovisko je prílohou zápisnice.
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Informácie starostu o žiadostiach:
-

na základe podanej žiadosti obce získala dotáciu z Enviromentálneho fondu na
rozšírenie vodovodu vo výške 180.000 Eur

-

dotáciu z VÚC na rozvoj športu vo výške 900 Eur

-

obec podala žiadosť na VÚC o dotáciu na obnovu verejných priestranstiev
(autobusová zástavka 1500 Eur)

-

ďalej žiadosť na Prezídium HaZZ Bratislava a Sekretariát DPO SR Bratislava
o dotáciu na rekonštrukciu a obnovu budovy slúžiacej na uskladnenie techniky
DHZ vo výške 30.000 €

-

do konca mája bude podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra o poskytnutie
finančných prostriedkov na kamerový systém v obci
Informácie od TS Ružomberok – Harmonogram vývozu papiera:

Starosta ďalej informoval, že 30.5.2017 v rámci separovaného zberu sa
uskutoční Technickými službami Ružomberok vývoz papiera. Zamestnanci obce
roznesú modré vrecia na odpad, do ktorých obyvatelia uložia papier a vyložia pred
svoje dvory, tie budú následne odvezené pracovníkmi TS Ružomberok.
Otázky poslancov a rôzne informácie:
- zástupca starostu obce p. Milan Gasper sa opýtal, či škola vykoná zber
odpadkov v okolí obce. Starosta obce odpovedal, že škola už zber odpadkov
vykonala, ako každoročne pri príležitosti Dňa zeme. Starosta sa poďakoval
formou zverejnenia oznamu na stránke obce vedeniu ZŠ, aj všetkým žiakom a
učiteľom, ktorí sa zúčastnili na zbieraní odpadkov v našej obci, a tak prispeli
ku skrášleniu našej obce.
- starosta informoval, že do kameňolomu občania vyvážajú rôzny odpad, aj to,
čo by odviezla firma, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu od domu
- poslanec Jozef Matúšik sa opýtal, kedy sa bude môcť stavať v lokalite
Brezové. Starosta povedal, že odpoveď je práve v tom stanovisku Okresného
úradu – pozemkového a lesného odboru v Námestove
- prebehla voľná diskusia o parkovaní na ceste
- informácie k uskutočneniu Dňa Matiek – na termín 21.05.2017
Starosta informoval poslancov, že tento rok sa posedenie s matkami
neuskutoční v druhú májovú nedeľu, ale o týždeň neskôr, pretože v sále KD je
v sobotu pred touto nedeľou svadba a nestihlo by sa pripraviť všetko potrebné.
Verím, že to matky našej obce príjmu s pochopením.
-

informácie o pripravovanej oslave v našej obci - 95. výročí DHZ
Starosta informoval poslancov, že členom DHZ bola odovzdaná miestnosť
v budove KD, ktorú si členovia DHZ zariadili a bude požehnaná v nedeľu 7. 5.
2017. Ďalej povedal, že na oslave sa očakáva 120 hostí. Budú to DHZ
z okolitých dedín, ale aj zo susedného Poľska. Obec pre týchto návštevníkov
zabezpečí obed a spomienkové predmety. Zároveň pozval poslancov na túto
slávnosť, ale aj na posedenie s matkami.
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Bod č. 20) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala Ing. Pakosová Juliána.
Uznesenia boli prijaté v tomto znení:

U Z N E S E N I A č. 1, 2, 3, 4
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 05. 05. 2017 o 17:00 hod
U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
Overovateľov zápisnice p. Jozefa Matúšika a MUDr. Milana Parížu

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky
2. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajným hlasovaním.
3. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Ing. Petra Ujmiaka, MUDr. Milana
Parížu, p. Petra Jendráška a p. Jozefa Matúšika.

V Brezovici, dňa 05. 05. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A. v o l í
v súlade s § 11 ods. 4. písm. j), § 18A ods. 1 A § 18A ods. 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného
kontrolóra obce Brezovica Mgr. ThLic. Tomáša Kubicu na obdobie šiestich
rokov od 15. 05. 2017 do 14. 05. 2023.
B.

určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. 05. 2017 plat hlavného
kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

C.

berie na vedomie
1. Výsledky volieb na hlavného kontrolóra obce Brezovica.

D.

ukladá
1. Starostovi obce, aby so zvoleným hlavným kontrolórom uzavrel pracovnú
zmluvu najneskôr k 15. 05. 2017.

V Brezovici, dňa 05. 05. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie

1. Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
o tom, že všetci verejní funkcionári obce podali Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2016
v stanovenom termíne
2. Informácie o získaní finančných prostriedkov na základe podanej žiadosti obce
z Enviromentálneho fondu na rozšírenie vodovodu vo výške 180.000 €
3. Dotáciu z VÚC na rozvoj športu vo výške 900 Eur
4. Informácie o vývoze papiera v rámci separovaného zberu TS Ružomberok dňa
30. mája 2017
5. Informáciu o pridelení orientačných čísel na budovy v obci
6. Informáciu o prekládke vedenia VN v lokalite Brezové
7. Informáciu o podanej žiadosti obce na ÚPSVaR
8. Stanovisko Okresného úradu – pozemkového a lesného odboru Námestovo k zápisu
projektu JPÚ lokality Brezové na katastrálny úrad v Tvrdošíne
B.

schvaľuje
1. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 74 482,93 Eur
2. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet v sume
5987,80 Eur – oprava rozpočtového hospodárenia za r. 2015
3. Záverečný účet obce Brezovica za rok 2016 a celoročné hospodárenie za rok
2016 bez výhrad
4. Žiadosť od Detského dychového orchestra na preplatenie nákladov spojených
s cestovaním a na zakúpenie materiálov potrebných na údržbu nástrojov vo
výške 300 €
5. Predĺženie dažďovej kanalizácie od nového kostola na Ulici sv. Cyrila
a Metoda
6. Vybudovanie priepustov dažďovej vody kde je to potrebné v lokalite Brezové
7. Zakúpenie stĺpikov a smerníkov na označenie ulíc
8. Rekonštrukciu elektrických rozvodní v kultúrnom dome
9. Vyhovieť protestu prokurátora k VZN 4/2014
10. Nákup 35 ks plastových rúr 300 x 6000 mm

C. o d k l a d á
1. návrh projektu riešenia dažďovej kanalizácie na začiatku obce.
V Brezovici, dňa 05. 05. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E O B E C N É H O Z A S T U P T E Ľ S T V A Č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A: s c h v a ľ u j e
1. Nájom pozemku cintorína vo vlastníctve Urbár Brezovica – Pozemkové
Spoločenstvo, a to:
- pozemku parcela reg. „E“ č. 614 o výmere 5705 m2 v katastrálnom území
Brezovica, obec Brezovica
nájomcovi: Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Trstená
na dobu: 99 rokov
za nájomné: 1 €
-

z dôvodu usporiadania vlastníckych práv k pozemku využívaného ako miestny
cintorín

-

ZA hlasovalo 8 poslanov: p. Milan Gasper, p. Daniel Grman, p. Peter Jendrášek,
p. Pavol Šuhaj, p. Martin Kaník, p. Jozef Matúšik, Ing. Peter Ujmiak, MUDr. Milan
Paríža
PROTI – 0 poslancov
B: uzavrie
Starosta obce zabezpečí uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti
V Brezovici, dňa 05. 05. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
Bod č. 21) Záver
Starosta po schválení uznesenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a
zasadnutie OZ ukončil .
Zapísala:

Ing. Pakosová Juliána vr.

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

Overovatelia:

p. Jozef Matúšik

vr.

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

MUDr. Milan Paríža vr.

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

V Brezovici, dňa 05. 05. 2017
Marián Ujmiak vr.
starosta obce

