Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 07. 07. 2017 o 18:00 hod. v obecnej knižnici.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia je nasledovný:
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Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 hlavného
kontrolóra obce
Správa nezávislého audítora z overenia dodržiavania povinností obce Brezovica
podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách za rok 2016
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Brezovica č. 2/2017
Prerokovanie návrhu projektu k prekládke vedenia vysokého napätia v lokalite
Brezové.
Prerokovanie žiadosti o povolenie zriadenia 2., 3., 6. a 7. triedy ZŠ v školskom
roku 2017/2018.
Úprava rozpočtu r. 2017.
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 – 9 poslancov (Milan Gasper, Daniel Grman, Jozef Matúšik,
MUDr. Milan Paríža, Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak, Jozef Hajdúk, Martin Kaník, Peter
Jendrášek) - zasadnutie bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.
Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice poveril Ing. Juliánu Pakosovú, pracovníčku
obecného úradu.
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Za overovateľov zápisnice určil: p. Milana Gaspera a Daniela Grmana - poslancov
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 17. riadneho rokovania OZ.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 2. zo 16. riadneho zasadania OZ
bod D – 1: splnené
Uznesenie č. 3. zo 16. riadneho zasadania OZ
Bod B – 4: splnené
Bod B – 5: starosta informoval poslancov, že dažďová kanalizácia sa buduje priebežne
Bod B - 6: starosta informoval poslancov o budúcej realizácii vybudovania priepustov
Bod B – 7: starosta oslovil p. Jankolu, ktorý urobí smerníky
Bod B – 9: splnené
Bod B – 10: starosta informoval, že od 1.6. 2017 je verejné obstarávanie podľa nových
podmienok, preto sa rúry zakúpia na budúci týždeň
Uznesenie č. 4. zo 16. riadneho zasadania OZ
bod B: starosta informoval poslancov, že Ing. Dzureková vyhotovuje nájomnú zmluvu
Uznesenie č. 2. z 4. mimoriadneho zasadania OZ
Bod B – 1: splnené

Bod č. 5) Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 hlavného
kontrolóra obce
Starosta obce dal slovo hl. kontrolórovi obce Brezovica. Kontrolór obce Mgr. Mgr. Thlic.
Kubica Tomáš podrobne informoval poslancov o každom bode v návrhu plánu kontrolnej
činnosti, s jeho náplňou práce, o povinnostiach. Potom dal priestor poslancom na diskusiu, či
s daným návrhom súhlasia. Ing. Peter Ujmiak sa opýtal na zmluvy, či sú po formálnej stránke
v poriadku. Kontrolór obce odpovedal, že v jeho kompetencii je kontrola nie len po formálnej
stránke, ale aj hospodárenie. P. starosta poďakoval hl. kontrolórovi a dal hlasovať za
predložený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. Všetci poslanci hlasovali za, čím
jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
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Bod č. 6) Správa nezávislého audítora z overenia dodržiavania povinností obce
Brezovica podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách za rok 2016
Starosta prečítal správu nezávislej audítorky Mgr. Ing. Kataríny Šaškovej, ktorá
konštatovala vo svojom záverečnom výroku, že obec Brezovica konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
Bod č. 7) Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Brezovica č. 2/2017
Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 2/2017, ktorý bol 15 dní zverejnený a po
krátkej diskusii dal hlasovať za tento návrh VZN. Poslanci VZN č. 2/2017 jednohlasne
schválili.

Bod č. 8) Prerokovanie návrhu projektu k prekládke vedenia vysokého napätia
v lokalite Brezové.
Starosta opäť otvoril tému návrhu projektu k prekládke vedenia vysokého napätia
v lokalite Brezové. Informoval poslancov, že nie všetko vedenie, ktoré prechádza touto
lokalitou môže byť uložené v zemi. Trasa vedenia vysokého napätia vzduchom bude mimo
obvodu JPÚ tak, aby nikoho neobmedzovalo vo výstavbe. Trasa vedenia vysokého napätia
zemou bude v miestnej komunikácii. Grafický návrh tohto projektu mali poslanci
k dispozícii. Po realizácii tohto projektu by v obytnej zóne lokality Brezové nebolo žiadne
vzdušné vedenie VN. Poslanci sa informovali aj o finančnej náročnosti tohto projektu
prekládky. Starosta odpovedal, že všetky náklady spojené s touto prekládkou VN musí znášať
obec ako vyvolané investície: cena vyhotovenia projektu spolu s kompletným inžinieringom
je cca 5500 € a realizácia projektu cca 111.000 €.
Po diskusii poslanci prekládku vedenia vysokého napätia jednohlasne schválili podľa
predloženého návrhu prekládky vedenia VN verzia 2.1.
Bod č. 9) Prerokovanie žiadosti o povolenie zriadenia 2., 3., 6. a 7. triedy ZŠ v školskom
roku 2017/2018.
Starosta obce prečítal žiadosť ZŠ s MŚ v Brezovici o povolenie zriadenia 2., 3., 6. a 7.
triedy ZŠ v školskom roku 2017/2018, v ktorej dôvod pre povolenie zriadenia uvedených
tried je nižší počet žiakov v triede, ako počet žiakov stanovený zákonom. Po diskusii starosta
vyzval poslancov hlasovať za podanú žiadosť. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili. Kópia
žiadosti ZŠ s MŚ v Brezovici o povolenie zriadenia 2., 3., 6. a 7. triedy ZŠ v školskom roku
2017/2018 tvorí prílohu zápisnice.
Bod č. 10) Úprava rozpočtu r. 2017
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 8 a č. 10.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 31. 05. 2017 a č. 10 zo dňa 23. 06. 2017 zobrali
na vedomie.
Rozpočtové opatrenia č. 8 a 10 tvorí prílohu zápisnice.
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Bod č. 11) Rôzne
•

prostredníctvom spišskej katolíckej charity obec získa jednu alebo dve polohovateľné
postele pre nevládnych ľudí, ktoré v prípade potreby poskytne takýmto občanom v našej
obci

•

informácie o výzve v rámci OP KŽP na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov – informoval o možnostiach podania žiadosti, na nákup kompostérov.
Vzhľadom na minimálnu a maximálnu výšku dotácie z tejto výzvy sa malé obce nebudú môcť
uchádzať samostatne, došlo preto k dohode, že obce s nižším počtom obyvateľov sa do výzvy
zapoja spoločne pod hlavičkou Združenia miest a obcí Hornej Oravy a Trstená s Nižnou
pôjdu do výzvy individuálne. Starosta dal hlasovať za spoločné podanie žiadosti obce
o nenávratný finančný príspevok z EŠIF v rámci výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23.
Poslanci túto žiadosť jednohlasne schválili.

•

informácie o priebehu JPÚ – starosta informoval poslancov o priebehu JPÚ v lokalite
Brezové, konštatoval, že po osobnom stretnutí s pracovníkom katastrálneho úradu
v Tvrdošíne má prísľub, že do 14. 07. 2017 bude ukončený zápis celého projektu, a tým
budú pozemkové úpravy úspešne zrealizované.

•

Ďalším krokom bude stretnutie sa účastníkov JPÚ tejto lokality na valnej hromade
a vzájomné informovanie sa o postupe pri budovaní inžinierskych sietí a vybavovaní
stavebných povolení na rodinné domy.

•

ďalej starosta predložil návrh na vypracovanie dopravného značenia (vodorovného) na
autobusovom nástupišti pred malým kostolíkom. Poslanci po diskusii súhlasili s
vypracovaním pasportu dopravného značenia a následnou realizáciou dopravného
značenia na tomto mieste.

•

starosta oznámil, že VÚC schválil žiadosť o dotáciu na externé fitnes vo výške 900 €
a na obnovu verejných priestranstiev (autobusová zástavka) 800 €

•

prebehla voľná diskusia o parkovaní na ceste

•

zástupca starostu Milan Gasper predostrel otázku, že čo ideme robiť s údolnou stanicou
vleku (obecná chata). Podľa jeho názoru by to obec mala niekomu predať alebo prenajať.
Starosta odpovedal, že obec má zákonom určený postup pri nakladaní s majetkom obce.
Ak sa obecné zastupiteľstvo zhodne na tom, že chce predať (prenajať) budovu vo
vlastníctve obce je povinná tento zámer zverejniť. Po diskusii sa poslanci zhodli na tom,
že sa tým budeme zaoberať.

•

poslanec Jozef Hajdúk hovoril, že ho oslovujú občania našej obce, aby obec zaviedla
tradíciu organizovania nejakého podujatia na ihrisku pre všetkých obyvateľov, deti,
mládež, rodičov, ako deň rodiny, prípadne deň obce. Starosta obce odpovedal, že určite
by sme dokázali takú iniciatívu podporiť aj zastrešiť. Po diskusii sa poslanci zhodli, že sa
s týmto návrhom, či to bude deň rodiny, alebo deň obce budeme zaoberať.

Bod č. 12) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala Ing. Pakosová Juliána.
Uznesenia boli prijaté v tomto znení:
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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. 1
zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 07. 07. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie

1.
2.
3.
4.

Overovateľov zápisnice p. Milana Gaspera a p. Daniela Grmana
Kontrolu uznesenia zo 16. riadneho zasadania OZ
Kontrolu uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadania OZ
Správu nezávislého audítora z overenia dodržiavania povinností obce Brezovica podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách za rok 2016
5. Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 31. 05. 2017
6. Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 23. 06. 2017
B.

schvaľuje

1. Program rokovania OZ podľa pozvánky
2. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 hlavného kontrolóra obce
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezovica č. 2/2017 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
4. Vypracovanie projektu a prekládku vedenia vysokého napätia v lokalite Brezové –
verzia 2.1 podľa predloženého návrhu
5. Žiadosť o povolenie zriadenia 2., 3., 6. a 7. triedy ZŠ v školskom roku 2017/2018
podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov §29, ods. 16 písm. d).
6. Vypracovanie projektu a realizácia dopravného značenia na autobusovom nástupišti
pred malým kostolíkom
7. Spoločné podanie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z EŠIF v rámci
výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spoločne pod hlavičkou Združenia
miest a obcí Horná Orava
V Brezovici, dňa 07. 07. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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Bod č. 13) Záver
Starosta po schválení uznesenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a
zasadnutie OZ ukončil .
Zapísala:

Ing. Pakosová Juliána vr.

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

Overovatelia:

p. Milan Gasper

vr.

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

p. Daniel Grman

vr.

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

V Brezovici, dňa 07. 07. 2017

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

