Zápisnica
zo 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 26. 02. 2016o 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.
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezovica za rok
2015.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Brezovica k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2015.
7. Kontrola účelovosti použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2015.
8. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ v Brezovici.
9. Prehodnotenie úprav šatní na futbalovom ihrisku.
10. Žiadosti.
11. Rôzne.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 8 poslancov (Milan Gasper, Ing, Peter Ujmiak,
Jozef Hajdúk, Peter Jendrášek, Jozef Matušík, Martin Kaník, Pavol Šuhaj, MUDr.
Milan Pariža), neprítomný – 1 poslanec (Daniel Grman) - 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.
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Za overovateľov zápisnice určil:
p. Martina Kaníka – poslanca obecného zastupiteľstva,
MUDr. Milana Parižu – poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu rokovania OZ,
a navrhol bod 7. zneniť na „Kontrola účelovosti použitia dotácií z rozpočtu obce
v roku 2015“. Poslanci návrh po zmene jednohlasne schválili.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia
Uznesenie č. 1. zo 8. riadneho zasadania OZ.
Starosta konštatoval, že väčšina bodov z uznesenia je splnená, resp. bude
splnená behom roka 2016.
bod B – 6 ods. 8 a 9 – Starosta informoval poslancov, že
prebieha prieskum trhu na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na
prekládku vysokého napätia vzdušným vedením do zeme. Podotkol, že až po
vypracovaní projektu, ktorý musí odsúhlasiť zástupca SSE môže obec začať
vybavovať stavebné povolenie, ale tiež prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Toto všetko musí mať obec pripravené, aby sa mohla uzatvoriť zmluva o dielo so
zhotoviteľom prekládky, ale až po ukončení JPÚ. Čo sa týka vybudovanie
elektrických sietí nízkeho napätia to bude všetko realizované na náklady SSE, ale
tiež až po ukončení JPÚ kedy obec bude vlastníkom pozemkov pod miestne
komunikácie a ainžinierske siete.
bod C – 1 starosta oboznámil poslancov o možnostiach
realizácie kamier v obci a predbežných cenách. Konštatoval, že ministerstvo
vnútra vydáva každoročne výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu „Bezpečnejšie
Slovensko“. Navrhol zareagovať na túto výzvu a pokúsiť sa získať financie na
zabezpečenie kamerového systému v obci z ministerstva vnútra
bod C – 2
starosta určil zodpovednú osobu za priestory
obecnej posilňovne pána Dominika Števaňáka, ktorý prevzal miestnosť
s príslušným vybavením. Ďalej konštatoval, že bol vypracovaný prevádzkový
poriadok obecnej posilňovne, ktorý je umiestnený v priestoroch posilňovne aj na
internetovej stránke obce.
Po kontrole plnenie uznesenia sa poslanec Pavol Šuhaj opýtal, ako dopadlo
stretnutie komisie životného prostredia, poľnohospodárstva, výstavby, územného
plánovania, obchodu a cestovného ruchu na zistenie nákladov na rekonštrukciu
predjane. Starosta mu odpovedal, že dňa 17. 12. 2015 si priestory predajne bola
obhliadnuť komisia spolu so zástupcami CBA Verex aj stavebnej firmy, ktorá
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rekonštrukciu robila. Bol prítomný aj stavebný dozor a obec si prizvala stavebného
odborníka, ktorého požiadala o nacenenie všetkých prác podľa výkazu výmer.
Následne dňa 05. 01. 2016 prerokovala výšku a opodstatnenosť všetkých
nákladov, ktoré firma realizovala a porovnala ceny stavebnej firmy s cenami, ktoré
predložil nami vybraný stavebný odborník. Ceny stavebnej firmy boli
porovnateľné s nacenením prác našim odborníkom. Výška nákladov na celkovú
rekonštrukciu priestorov je 53 666,12 € s DPH bez nákladov na elektroinštaláciu.
Komisia rozhodla, ktoré položky bude obec akceptovať ako oprávnené náklady na
rekonštrukciu priestorov pre zhodnotenie budovy kultúrneho a obchodného centra.
Výšku oprávnených nákladov komisia životného prostredia, poľnohospodárstva,
výstavby, územného plánovania, obchodu a cestovného ruchu v zložení Jozef
Matúšik, Martin Kaník, Ing. Peter Ujmiak, Daniel Grman, starosta obce Marián
Ujmiak a zástupca starostu obce Milan Gasper určila na 16 280,00 € bez DPH
a odporučila starostovi obce uzatvoriť so zástupcami spoločnosti CBA Verex, a. s.
dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13. 10. 2015.
Ďalej starosta informoval poslancov, že dňa 12. 01. 2016 bol podpísaný
dodatok , v ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodli tak, že obec ako
prenajímateľ uhradí nájomcovi – CBA VEREX časť vynaložených nákladov vo
výške 16 032,50,- € bez DPH. Faktúra sa bude uhrádzať podľa splátkového
kalendára v štvrťročných splátkach po dobu 10 rokov.
Všetci poslanci súhlasili s týmto postupom bez pripomienok.

Bod č. 5) Ročná správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezovica 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
2015 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.

Bod č. 6)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Brezovica k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2015.
Hlavný kontrolór obce prečítal poslancom stanovisko k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice.
Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.
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Bod č. 7) Kontrola účelovosti použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2015.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom výsledky kontrol zúčtovania
dotácií poskytnutých obcou:
-

Folklórnej skupine z Brezovice

-

Lyžiarskemu klubu ORAVAN Brezovica

-

Mestu Trstená

-

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)

Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ v Brezovici.
Starosta obce prečítal návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica
(príloha zápisnice). Poslanci návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica
jednohlasne schválili.

Bod č. 9)

Prehodnotenie úprav šatní na futbalovom ihrisku
Starosta obce zhrnul poslancom práce, ktoré sa vykonali na futbalovom
ihrisku v roku 2015. Ďalej ich informoval o zlom technickom stave ďalších častí
šatní. Potom dal k nahliadnutiu poslancom fotografie súčasného stavu šatní
a konštatoval, že okná, podlahy a steny by bolo potrebné opraviť. Poslanci
diskutovali o možnostiach opravy a tiež o potrebe vymeniť okná, nakoľko tieto sa
nedajú otvárať a sú v zlom stave. Poslanec pán Pavol Šuhaj navrhol dať okná
s nepriehľadným sklom, kde sú sprchy a WC.
Poslanci po diskusiu opravu šatní na futbalovom ihrisku jednohlasne
schválili.

Bod č. 10) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Mesta Trstená o poskytnutie dotácie na
záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obce Brezovica, ktoré navštevujú
záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej (kópia žiadosti tvorí
prílohu zápisnice). Informoval poslancov, že ide o dotáciu pre deti, ktoré
navštevujú ZÚ v priestoroch ZŠ a o deti, ktoré dochádzajú na krúžky do Trstenej.
Konštatoval, že túto poskytujeme mestu pre CVČ každoročne.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili:
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Poskytnutie finančného príspevku mestu Trstená na záujmovú činnosť pre deti
s trvalým pobytom v obci Brezovica, ktoré navštevujú a budú navštevovať
záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej a to:
- ak sa záujmové útvary konajú v priestoroch centra a vedúci
záujmových útvarov sú zamestnanci centra čiastku 5,10 € na mesiac
na jedného člena.
- ak sa záujmové útvary konajú v priestoroch našej školy alebo obce,
ale vedúcim záujmového útvaru je zamestnanec centra 4 € na mesiac
na jedného člena.
- Ak sa záujmové útvary konajú pod hlavičkou centra voľného času,
mimo jeho priestorov a vedúci záujmového útvaru nie je zamestnanec
centra 2 € na mesiac na jedného člena.
Starosta obce ďalej prečítal žiadosť (príloha zápisnice) Jána Ujmiaka, hlavného
kontrolóra obce o schválenie podnikateľskej činnosti.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili podnikateľskú činnosť Jána Ujmika,
hlavného kontrolóra obce bez výhrad.
Starosta obce ďalej prečítal žiadosť (príloha zápisnice) Rímskokatolíckeho
farského úradu Brezovica o zakúpenie svietidiel ku kostolu sv. Cyrila a metóda
v Brezovici.
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili zakúpenie svietidiel ku kostolu sv.
Cyrila a metóda v Brezovici.

Bod č. 11) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že obec znova využila možnosť
zamestnať zamestnanca na pomocné práce z úradu práce. Tento rok pripadal do
úvahy §54 – kde národnému projektu "Šanca na zamestnanie" vyhovel jeden
uchádzač, ktorého obec zamestná od 01. 03. 2016 na dobu 9 mesiacov.
Starosta obce informoval poslancov, že bola zrekonštruovaná chodba
v budove obecného úradu a to pri kaderníčke a kozmetičke. Rekonštrukcia
pozostávala s výmenou dverí aj zárubne do WC, zníženie a zateplenie stropu zo
sádrokartónu, boli urobené nové omietky stien a položila sa keramická dlažba na
celú chodbu, bolo vymaľované a vymenené svietidlo. Ďalej starosta oboznámil
poslancov s úpravami priestorov knižnice a malej zasadačky v budove obecného
úradu, čo si poslanci všimli hneď pri príchode na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Bola odstránená priečka, ktorá predeľovala malú zasadačku
obecného úradu a obecnú knižnicu. Tiež sa znížil a zateplil strop a na troch stenách
boli urobené nové omietky, tiež bola vymenená elektroinštalácia a urobené nové
osvetlenie. Doplnila sa chýbajúca plávajúca podlaha a tiež menili obvodové lišty
okolo podlahy. Celá miestnosť bola vymaľovaná. Zástupca starostu obce Milan
Gasper navrhol vymeniť staré regály v knižnici, ktoré sú značne poškodené za
nové. Poslanci po diskusii s týmto návrhom súhlasili.
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Potom starosta navrhol aj zakúpiť Dataprojektor. Konštatoval, že by sa
využíval pri rokovaniach OZ. Poslanec Ing. Peter Ujmiak doplnil výhody využitia
tohto zariadenia aj na iné akcie organizované obcou a to valné hromady, Deň
matiek, Deň dôchodcov a pod. Poslanci zakúpenie dataprojektora jednohlasne
schválili.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ, že pán Jozef Litviak už urobil
jednu časť sakrálneho diela do domu smútku v starom cintoríne a na druhej časti
pracuje. Starosta podotkol, že pán Litviak robí toto dielo z vlastnej iniciatívy podľa
svojej predstavy. V priebehu apríla – mája obec plánuje urobiť úpravu čelnej steny
v dome smútku, aby sa tam mohlo toto dielo umiestniť. Na otázku poslancov, či sa
vozík v dome smútku už opravil. Starosta odpovedal poslancom, „áno, kolieska
boli vymenené za nafukovacie a na vozíku na prevoz zosnulých bola vymenená aj
koženková prikrývka za novú.“

Bod č. 12) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
zo 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 02. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 9. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesenie zo 8. riadneho zasadania OZ
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezovica za rok
2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Brezovica k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2015.
Kontrolu účelovosti použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2015.
Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ v Brezovici.
Úpravu šatní na futbalovom ihrisku.
Žiadosti a rôzne
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U Z N E S E N I E č. 1
zo 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 02. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Martina Kaníka a MUDr. Milana Parižu.
2. Informácie o priebehu realizácie prekládky vysokého napätia do zeme
a ďalších inžinierskych sietí v lokalite Brezové.
3. Informácie o výsledku rokovania komisie životného prostredia,
poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania, obchodu a cestovného
ruchu pri určení výšky oprávnených nákladov pri rekonštrukcii priestorov
predajne v kultúrnom dome.
4. Kontrolu plnenia uznesenia zo 8. riadneho rokovania OZ.
5. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brezovica za
rok 2015
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Brezovica k čerpaniu rozpočtu obce
Brezovica za obdobie od 01. januára do 31. decembra 2015.
7. Výsledky kontrol zúčtovania dotácií poskytnutých obcou tretím osobám

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ po zmene.
2. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica, a to:
- počítač ACER POWER M5
- Konferenčný stolík
- Učiaci didaktický stroj up 10.
3. Úpravu šatní na futbalovom ihrisku v Brezovici – výmena okien, oprava
omietok, položenie dlažby a zakúpenie domčeka na náradie.
4. Poskytnutie finančného príspevku mestu Trstená na záujmovú činnosť pre
deti s trvalým pobytom v obci Brezovica, ktoré navštevujú a budú
navštevovať záujmové útvary vedené Centrom voľného času v Trstenej
a to:
a. ak sa záujmové útvary konajú v priestoroch centra a vedúci
záujmových útvarov sú zamestnanci centra čiastku 5,10 € na mesiac
na jedného člena.
b. ak sa záujmové útvary konajú v priestoroch našej školy alebo obce,
ale vedúcim záujmového útvaru je zamestnanec centra 4 € na mesiac
na jedného člena.
c. Ak sa záujmové útvary konajú pod hlavičkou centra voľného času,
mimo jeho priestorov a vedúci záujmového útvaru nie je zamestnanec
centra 2 € na mesiac na jedného člena.
5. Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu o zakúpenie svetiel ku
chodníku k farskému kostolu sv. Cyrila a Metóda v Brezovici vo výške
1 500,00 €.
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6. Zakúpenie regálov do knižnice obce.
7. Zakúpenie dataprojektora.

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

U Z N E S E N I E č. 2
zo 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 26. 02. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A. s c h v a ľ u j e
1. Podnikateľskú činnosť Jána Ujmiaka, hlavného kontrolóra obce ako
konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej hlavná činnosť je
podľa živnostenského zákona Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo,
projektovanie a konštruovanie bez výhrad.

Marián Ujmiak
starosta obce

vr.

Bod č. 13) Záver

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

Zapísala:

Bc. Veronika Kaniková

vr.

Overovatelia:

p. Martin Kaník

vr.

MUDr. Milan Pariža

vr.

V Brezovici, dňa 26. 02. 2016

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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