Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 20. 11. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2014/2015.
6. Inovovaný školský vzdelávací program.
7. Strategický plán rozvoja školy pre roky 2016-2021.
8. Plán prác na rok 2016 a príprava rozpočtu na rok 2016.
9. Návrh na prípravu VZN obce Brezovica.
10. Prerokovanie prác na rekonštrukcii predajne v kultúrnom dome.
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 - zasadnutie bolo schopné
právoplatne prijímať uznesenia.
Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Daniela Grmana – poslanca obecného zastupiteľstva,
p. Jozefa Hajdúka - poslanca obecného zastupiteľstva.
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Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 1. zo 5. riadneho zasadania OZ
bod B – 2 splnené
bod B – 3 VZN je platné a účinné
Uznesenie č. 1. zo 6. riadneho zasadania OZ - splnené
bod B – 2 splnené
bod B – 3 splnené
bod C – 1 splnené

Bod č. 5) Správa ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2014/2015

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce, aby prečítal poslancom
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015. Potom požiadal poslancov o hlasovanie. Správa bola
jednohlasne schválená.

Bod č. 6) Inovovaný školský vzdelávací program.

Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby program prečítal. Poslanci
inovovaný školský vzdelávací program zobrali na vedomie.

Bod č. 7) Strategický plán rozvoja školy pre r. 2016 - 2021.

Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby plán rozvoja školy prečítal.
Potom požiadal poslancov o hlasovanie. Správa bola schválená (za hlasovalo 6
poslancov, jeden poslanec sa hlasovania zdržal – Ing. Peter Ujmiak).
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Bod č. 8) Plán prác na rok 2016 a príprava rozpočtu na rok 2016

Starosta predložil poslancom návrhy prác na rok 2016. Tie sa zapracujú do
rozpočtu, aby sa mohli vyčleniť finančné prostriedky na ich realizáciu.
Starosta navrhol urobiť:
-

časť 1. etapy chodníka na ul. Osloboditeľov – od križovatky na ul.
Cintorínsku po križovatku na ul. Brezovú.

-

oplotenie starého cintorína od ul. Dolné Hrady. Odstránil by sa starý plot aj
so základom a vybetónoval nový múrik, na ktorom by sa dali dielce tak,
ako je na prednej strane okolo ul. Osloboditeľov. V hornej časti navrhol
urobiť bránu, aby bol do cintorína prístup s vlečkou. Je to potrebné hlavne
pri kosení na odvoz trávy, ale aj pri výstavbe pomníkov.
Z prednej strany cintorína navrhol ovakovať betónový základ a do malty
povkladať kamene podobne ako Marek Matúšik pri svojom rodinnom
dome na ulici SNP. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

-

odstránenie starého plotu aj so základom na bočnej strane cintorína, od
ulice Cintorínskej, a vybudovať nový základ posunutý do cintorína, čím by
vznikol priestor na parkovanie áut a tiež rozptylová plocha pred bránou.
Samotnú bránu navrhol vsunúť do vnútra tak, aby pri otvorení
nezasahovala do chodníka, ktorý by sa tam vybudoval. Súčasne
s chodníkom by sa zámkovou dlažbou vyložil aj priestor pred domom
smútku. Brána aj plotové dielce by sa urobili tak, ako na prednej strane
cintorína. Poslanci po diskusii nezaradili tento zámer do plánu prác na rok
2016, pre jeho finančnú náročnosť.

-

Starosta oboznámil poslancov s ponukou pána Jozefa Litviaka, že urobí
vyrezávaný kríž do domu smútku. Preto hlavnú stenu vo vnútri domu
smútku navrhol vystierkovať a namaľovať. Hlavný kontrolór navrhol aj
vymeniť ventilátor a opraviť vozík na pre voz zosnulých.

-

Starosta obce navrhol rozšíriť cestnú komunikáciu na ul. Školská. Dnes je
ulica úzka a v školskom roku hlavne v ranných hodinách je dosť rušná.
Navrhol urobiť chodník až ku škole a priestranstvo pred telocvičňou
upraviť s tým, že by sa tam mohli zakúpiť aj externé stroje na cvičenie.
Poslanci diskutovali o možnostiach úpravy tohto prostredia a navrhli dať
vypracovať štúdiu na túto akciu.

-

Ďalej starosta obce pripomenul potrebu preloženia vedenia vysokého
napätia, ktoré vedie vzduchom po stĺpoch, do zeme v lokalite Brezové, kde
je naplánovaná výstavba rodinných domov. Poslanci aj s týmto projektom
súhlasili a určili sumu 40 000 € zapracovať do rozpočtu na rok 2016.
Taktiež súhlasili s vypracovaním projektu ciest a inžinierskych sietí v tejto
lokalite podľa návrhu projektu JPÚ.

-

Budovu JHR súp. č. 404 upraviť z vonkajšej strany. Navrhol dať trapézový
plech po obvode budovy. Poslanci diskutovali a navrhli otepliť budovu
polystyrénom. Starosta konštatoval, že budova je vo vlhkom prostredí a
vlhkosť by bola ešte vyššia. Poslanec Jozef Matúšik navrhol dať plastový
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obal, ktorý podľa neho vydrží dlhšie. Ďalej Poslanec Jozef Hajdúk
prisľúbil, že svoju časť budovy prispôsobí rozhodnutiu obce.
-

Urobiť prístrešok pri rinke aj pod Príporom, tiež opraviť fasádu kaplnky
pred Jozefa Kubáška.

-

Verejné osvetlenie pred novým kostolom na mieste, kde je ostrovček. Vo
večerných hodinách je v týchto miestach tma a osvetlenie, ktoré je pri
kostole a na križovatke nestačí. Poslanci diskutovali o druhu a počte
svetelných lámp. Dohodli sa, že sa verejné osvetlenie, také ako je v celej
obci umiestni do ostrovčeka. Ing. Peter Ujmiak navrhol osvetliť zo zeme aj
súsošie sv. Cyrila a Metoda. Poslanci súhlasili, aby sa verejné osvetlenie
urobilo aj na chodníku ponad starý cintorín.

-

Urobiť bránu do dvora obecného úradu. Starosta navrhol antikorovú
jednoduchú bránu, ktorá by ladila s gabionovým plotom, čo je urobený
popri ulice. Poslanci navrhli oplotenie obecného úradu zo zadnej strany
zrušiť a prispôsobiť k novému.

-

Oteplenie budovy kultúrneho domu zo zadnej strany a tiež priestranstvo na
rampe vyložiť zámkovou dlažbou až po kvetináč. Poslanci s návrhom
súhlasili.
Oprava strechy kultúrneho domu. Starosta konštatoval, že obec tento rok
požiada dotáciu od ministerstva financií na individuálne potreby obce,
ktorá sa vzťahuje aj na tento účel.

-

Starosta podotkol, že v kultúrnom dome je miestnosť, ktorú v minulosti
využívali poľovníci. Pripomenul poslancom, že futbalisti majú stále záujem
o miestnosť. Navrhol poskytnúť futbalistom túto miestnosť, s čím poslanci
súhlasili.

-

Ing. Peter Ujmiak navrhol urobiť náučný chodník smerom od školy
k novému cintorínu. Starosta povedal, že aj na tento účel sa budeme snažiť
získať financie prostredníctvom dotácie.

Starosta poslancov oboznámil s tým, že finančné prostriedky je potrebné na
predpokladané akcie schváliť v rozpočte na nasledujúci rok. Konkrétne práce sa
môžu schvaľovať aj počas roka s prihliadaním na vypracovanú štúdiu alebo
výšku finančných prostriedkov obce na účte.

Bod č. 9) Návrh na prípravu VZN
Starosta požiadal pani Veroniku Kanikovú, aby vysvetlila poslancom, čo je
potrebné vo VZN zosúladiť so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. Poslanci po diskusii požiadali na najbližšie zastupiteľstvo
pripraviť rozpočet v €, kde bude zrejmé aké zmeny v príjmoch nastanú pri
zmene VZN, ktoré bude zverejnené.
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Bod č. 10) Prerokovanie prác na rekonštrukcii predajne v kultúrnom dome.

Starosta obce informoval poslancov o priebehu prác na rekonštrukcii predajne
v kultúrnom dome a dal im k nahliadnutiu projekt stavebných prác. Konštatoval,
že predajňu chcú otvoriť pred Vianocami.

Bod č. 11) Žiadosti.

Starosta obce prečítal žiadosť Folklórnej skupiny z Brezovice o poskytnutie
dotácie na rok 2016. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
Ďalej starosta obce prečítal žiadosť Lyžiarskeho klubu ORAVAN
BREZOVICA o poskytnutie finančného príspevku na rok 2016. Žiadosť bola
jednohlasne schválená.
Starosta obce prečítal žiadosť združenia zdravotne postihnutých Oravy,
základnej organizácie Brezovica o finančný príspevok na rok 2016. Po diskusii
poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
Starosta obce tiež prečítal žiadosť únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
základnej organizácie Trstená o finančný príspevok na rok 2016. Konštatoval, že
tejto organizácii každoročne poskytujeme dotáciu vo výške 50,00 €. Poslanci aj
tento rok jednohlasne schválili poskytnutie dotácie vo výške 50,00 €.

Bod č. 12) Rôzne.

Starosta obce informoval poslancov o krokoch, ktoré boli podniknuté pri
hľadaní nezvestného Martina Kaníka mladšieho. Oboznámil ich tiež s plánovaným
priebehom pátracej akcie, ktorá bude 21. 11. 2015.
Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 7 (príloha
zápisnice), ktoré zobrali na vedomie.
Ďalej starosta informoval poslancov, že hotel v Teplici má nového majiteľa.
Konštatoval, že s konateľom mal osobné stretnutie a v budúcnosti by sa chceli
dohodnúť aj na výhodách, ktoré môže hotel aj lyžiarske stredisko poskytnúť
občanom našej obce.
Potom poslancov oboznámil s ponukou mať príspevok v publikácii Orava
z neba. Ponuka zahŕňa 20 ks výtlačkov publikácie a vlastný príspevok o obci,
spolu s fotografiami. Poslanci diskutovali o ponuke, ktorá obce zviditeľnila aj
v inej forme a mohla byť aj našou reklamou. Objednávku na zakúpenie publikácie
jednohlasne schválili.
Starosta potom predniesol poslancom návrh spíliť staré a choré topole pri
futbalovom ihrisku. Konštatoval, že topole ohrozujú bezpečnosť na ceste aj na
ihrisku. Poslanci diskutovali o náhradnej výsadbe a o počte stromov, ktoré by sa
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mohli spíliť. Po diskusii jednohlasne schválili vypílenie starých a poškodených
topoľov pri futbalovom ihrisku.
Potom starosta dal poslancom prerokovať plat starostu obce, ktorý raz ročne
musí prerokovať obecné zastupiteľstvo. Navrhol plat určiť podľa § 3 ods. 1 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, čo poslanci jednohlasne schválili.
Poslanec Milan Gasper sa opýtal, či nebolo dobré začať robiť kroky
k vymoženiu dlžoby, ktorú má voči obci Ing. Michal Pida. Konštatoval, že
splácanie po 5€ mesačne je na veľa rokov a nerešpektovanie splátkového
kalendára je tiež porušenie. Ďalej konštatoval, že poslanci sa v minulosti dohodli,
že začnú s vymáhaním po skončení súdneho sporu, ale obec už časť peňazí
zaplatila. Poslanci sa po diskusii zhodli, že sa počká na ukončenie súdneho sporu,
nakoľko rozsudok by mal byť čoskoro známy.
Poslanec Ing. Peter Ujmiak podotkol, že pozemok pri vstupe do obce po
pravej strane nerobí dobrú vizitku našej obci. Navrhol požiadať vlastníka, aby si
pozemok vyčistil a zbytočne nenavážal ďalšiu hlinu, nakoľko to už ani nie je
potrebné. Poslanci diskutovali o tomto probléme a dohodli, že starosta obce zvolá
stretnutie s vlastníkom pozemku a komisiou verejného záujmu, kde preriešia tento
problém.
Ďalej poslanec Ing. Peter Ujmiak navrhol upozorniť občanov na zákaz
parkovania akýchkoľvek dopravných prostriedkov na chodníkoch v obci. Chodník
má slúžiť chodcom a nie ako parkovisko. Poslanci s jeho pripomienkou plne
súhlasili a navrhli upozorniť občanov v miestnom rozhlase.
Potom sa Ing. Peter Ujmiak informoval, akým spôsobom sa prenajíma
telocvičňa. Starosta vysvetlil, že zmluvu o prenájme, kde sú určené podmienky
prenájmu vypracováva riaditeľka školy.

Bod č. 13) Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
UZNESENIA
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 6. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
a podmienkach za školský rok 2014/2015.
Inovovaný školský vzdelávací program.
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jej

výsledkoch

-

Strategický plán rozvoja školy pre roky 2016-2021.
Návrhy prác na rok 2016.
Návrh na prípravu VZN obce Brezovica.
Žiadosti.
Plat starostu obce
Rozpočtové opatrenie č. 7
Rôzne.

U Z N E S E N I E č. 1
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 20. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Overovateľov zápisnice p. Daniela Grmana a p. Jozefa Hajdúka.
Kontrolu planenia uznesenia z 5. riadneho zasadania OZ.
Kontrolu planenia uznesenia zo 6 riadneho zasadania OZ.
Inovovaný školský vzdelávací program.
Informácie o priebehu pátrania po nezvestnom Martinovi Kaníkovi a
o plánovanej pátracej akcii, ktorá bude 21. 11. 2015.
6. Návrhy prác na rok 2016.
7. Rozpočtové opatrenie č. 7.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ.
2. Správu ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2014/2015.
3. Strategický plán rozvoja školy pre roky 2016 - 2021.
4. Poskytnutie dotácie lyžiarskemu klubu Oravan Brezovica na rok 2016 vo
výške 1660,00 € v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce
Brezovica.
5. Poskytnutie dotácie Folklórnej skupine z Brezovice na rok 2016 vo výške
1500,00 € v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce
Brezovica.
6. Poskytnutie dotácie únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnej
organizácie Trstená na rok 2016vo výške 50,00 € v súlade s platným
Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica.
7. Žiadosť združenia zdravotne postihnutých Oravy, základnej organizácie
Brezovica o finančný príspevok na rok 2016 vo výške 200,00 €.
8. Vypílenie starých a poškodených topoľov pri futbalovom ihrisku.
9. Zakúpenie publikácie „Orava z neba“
10. Poskytnúť futbalovému klubu miestnosť v podkroví kultúrneho domu.
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C. p r e r o k o v a l o
1. Plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
s účinnosťou od 01. 01. 2016 vo výške 1 699,00 € mesačne.

D. u k l a d á
1. Zamestnancov obce upozorniť v miestnom rozhlase na zákaz parkovania
dopravných prostriedkov na chodníkoch v obci.
2. Starostu obce zvolať komisiu verejného záujmu a prerokovať s vlastníkom
úpravu pozemku pri vstupe do obce. Po pravej strane

Brezovici, dňa 20. 11. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 14) Záver
Starosta po schválení uznesenia poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie OZ ukončil .
Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Daniel Grman

vr.

p. Jozef Hajdúk

vr.

V Brezovici, dňa 20. 11. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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