Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 13. 12. 2014 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Určenie volebných obvodov.
Určenie inventarizačnej komisie.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Úprava rozpočtu roku 2014.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2015.
Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k VZN obce Brezovica.
Prerokovanie VZN obce Brezovica.
Správy hlavného kontrolóra.
Plán prác kontrolóra.
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 - 7 poslancov - zasadnutie bolo schopné
právoplatne prijímať uznesenia. Počas rokovania prišiel poslanec pán Pavol Šuhaj,
pán Martin Kaník je PN.
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Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Milana Gaspera - zástupcu starostu obce a
p. Jozefa Hajdúka - poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ a požiadal
poslancov o hlasovanie za navrhnutý program. Program bol jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 1. z 25. riadneho zasadania OZ
bod C - 1 v priebehu plnenia.
Uznesenie č. 5. z ustanovujúceho zasadania OZ
bod B - 1 splnené
bod B – 2 starosta konštatoval, že o vyznačenie stredovej
čiary požiada na jar

Bod č. 5) Určenie volebných obvodov
Starosta obce informoval poslancov o pridelení volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1 – Jozef Matušík
Volebný obvod č. 2 – Ing. Peter Ujmiak
Volebný obvod č. 3 – Daniel Grman
Volebný obvod č. 4 – Milan Gasper
Volebný obvod č. 5 – Martin Kaník
Volebný obvod č. 6 – Jozef Hajdúk
Volebný obvod č. 7 – Peter Jendrášek
Volebný obvod č. 8 – Pavol Šuhaj
Volebný obvod č. 9 – MUDr. Milan Pariža
Príchod poslanca pána Pavla Šuhaja - 18:15 hod.
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Bod č. 6) Určenie inventarizačnej komisie
Starosta obce informoval poslancov, že raz za 4 roky je obec zo zákona
povinná robiť inventúru majetku obce. Konštatoval, že inventúra sa doposiaľ
robila každý rok a navrhol ju urobiť aj tento rok, nakoľko sa začalo nové volebné
obdobie.
Do komisie boli navrhnutí poslanci p. Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak a pán
Milan Gasper. Komisia bola jednohlasne schválená.

Bod č. 7) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Brezovica
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Ujmiaka
o prečítanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Brezovica.
Po prečítaní prebehla diskusia a poslanci zásady jednohlasne schválili.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Brezovica tvoria prílohu
zápisnice

Bod č. 8) Úprava rozpočtu na rok 2014
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 7 a 9, ktoré poslanci
zobrali na vedomie.
Ďalej starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 8, ktoré
poslanci jednohlasne schválili.
Rozpočtové opatrenie č. 7, 8 a 9 z roku 2014 tvoria prílohu zápisnice.

Bod č. 9) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Brezovica na rok 2015.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanovisko k rozpočtu obce
Brezovica na rok 2015, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanovisko tvorí prílohou zápisnice.

Bod č. 10) Prerokovanie rozpočtu obce Brezovica na rok 2015.
Návrh rozpočtu prečítala pani Jana Krnáčová ekonómka obce a oboznámila
poslancov s jednotlivými položkami rozpočtu.
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Poslanci obecného zastupiteľstva po dôkladnom oboznámení sa so všetkými
položkami výdavkov rozpočtu obce návrh prehodnotili a po následnej diskusii
rozpočet obce na rok 2015 jednohlasne schválili.
Návrh rozpočtu obce Brezovica na rok 2015 tvorí prílohu zápisnice.

Bod č. 11) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k VZN obce Brezovica.
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom svoje stanoviská
k jednotlivým návrhom Všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré poslanci vzali
na vedomie.
Stanoviská k VZN tvoria prílohou zápisnice.

Bod č. 12) Prerokovanie Všeobecne záväzných nariadení obce Brezovica.
Hlavný kontrolór obce postupne prečítal všetky návrhy VZN, o ktorých dal
starosta obce jednotlivo hlasovať. Všetky VZN boli po následnej diskusii
jednohlasne schválené
Návrhy VZN č. 1-6/2014 tvoria prílohu zápisnice.

Bod č. 13) Správy hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov, že správy budú predložené až
na budúcom rokovaní OZ, pretože, z dôvodu dlhodobej PN ekonómky ZŠ s MŠ,
kontrola ešte nie je dokončená.

Bod č. 14) Plán prác hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom plán prác na I. polrok 2015
(príloha zápisnice), ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 15) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Lyžiarskeho klubu ORAVAN BREZOVICA
o poskytnutie finančného príspevku. Po diskusii bola žiadosť jednohlasne
schválená.
4

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť Folklórnej skupiny z Brezovice
o poskytnutie dotácie na rok 2015. Potom konštatoval, že skupina okrem
reprezentovania obce sa aktívne podieľa na kultúrnych podujatiach, ktoré
organizuje obec. Poslanci po diskusii žiadosť jednohlasne schválili.
Starosta obce prečítal žiadosť futbalového klubu Oravan Brezovica
o finančné prostriedky na činnosť. Poslanci konštatovali, že fungovanie klubu
potrebuje viac finančných prostriedkov. Ak klub nebude finančne podporovaný,
tak jeho existencia bude ohrozená. Je dobré, že obec má svoj futbalový klub a že
obec je reprezentovaná aj v tejto oblasti. Po diskusii poslanci žiadosť jednohlasne
schválili.
Starosta obce prečítal žiadosť únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
základnej organizácie Trstená o finančný príspevok na rok 2015 a navrhol
poslancom schváliť sumu 50,00 €, ako aj po minulé roky. Poslanci jeho návrh
jednohlasne schválili.
Starosta obce prečítal žiadosť pána Dominika Števaňáka o zakúpenie
posilňovacieho stroja do posilňovne, ktorá je majetkom obce. Žiadosť po diskusii
jednohlasne schválili.
Žiadosti, ako aj stanoviská hlavného kontrolóra k žiadostiam tvoria prílohu
zápisnice.
Starosta obce navrhol poskytnúť finančnú pomoc rodine p. Štefana Tomčíka zo
Zábiedova, ktorej v minulých dňoch zhorela časť RD. Poslanci finančný príspevok
vo výške 500,00 € jednohlasne schválili

Bod č. 16) Rôzne.
Hlavný kontrolór obce sa pýtal starostu, či sa budú predlžovať nájomné
zmluvy na parcely, kde je skládka drobného stavebného odpadu a biologického
odpadu. Starosta odpovedal, že to nie je skládka ale iba miesto určené na vývoz
drobného stavebného odpadu a biologického odpadu. Ak to bude potrebné, tak sa
nájomné zmluvy budú obnovovať.
Poslanec Ing. Peter Ujmiak sa informoval, či obec spolupracuje s nejakými
združeniach alebo či je zapojená do spoločných projektov s okolitými obcami.
Starosta povedal, že obec je v združeniach:
- ZMOS
- ZMOHO
- Agentúra SEVER
- Leader 2014-2020 – rozvojové partnerstvo pre územie obcí hornej oravy,
združenie
- Zruženie „Asociácia horských sídel Slovenska“
- Združenie región „Tatry“
- RVC
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Informoval, že obec spolu s obcami združenia ZMOHO podala žiadosť
o dotáciu na Environmentálny fond pre projekt Predchádzanie vzniku odpadov
kompostovaním v obci Brezovica.

Bod č. 17) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 13. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 1. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z 25. riadneho a ustanovujúceho zasadania OZ.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Brezovica.
Rozpočet obce na rok 2015.
Všeobecne záväzné nariadenia 1-6/2014.
Plán prác hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Žiadosti a rôzne.

U Z N E S E N I E č. 1
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 13. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Milana Gaspera a p. Jozefa Hajdúka
2. Kontrolu plnenia uznesení z 25. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
3. Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania obecného
zastupiteľstva
4. Volebné obvody poslancov:
Volebný obvod č. 1 – Jozef Matušík
Volebný obvod č. 2 – Ing. Peter Ujmiak
Volebný obvod č. 3 – Daniel Grman
Volebný obvod č. 4 – Milan Gasper
Volebný obvod č. 5 – Martin Kaník
Volebný obvod č. 6 – Jozef Hajdúk
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5.
6.
7.
8.
9.

B.

Volebný obvod č. 7 – Peter Jendrášek
Volebný obvod č. 8 – Pavol Šuhaj
Volebný obvod č. 9 – MUDr. Milan Pariža
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Brezovica na rok 2015
s výhľadom na roky 2016 a 2017
Stanoviská hlavného kontrolóra obce k Všeobecne záväzným nariadeniam
obce.
Výhľad rozpočtu na roky 2016 a 2017
Rozpočtové opatrenie č. 7 z roku 2014
Rozpočtové opatrenie č. 9 z roku 2014

schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Inventarizačnú komisiu v zložení Ing. Peter Ujmiak, Pavol Šuhaj a Milan
Gasper
3. Zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Brezovica
4. Rozpočtové opatrenie č. 8 z roku 2014
5. Rozpočet obce Brezovica na rok 2015, kde celkové príjmy predstavujú
čiastku 671 569,02 € a celkové výdavky čiastku 671 569,02 €, na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie vrátane rozpočtu organizácie
Základná škola s materskou školou Brezovica.
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Brezovica
(TRHOVÝ PORIADOK)
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Brezovica
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brezovica
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 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
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezovica
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o výške dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Brezovica
12. Plán prác hlavného kontrolóra obce Brezovica
13. Peňažný príspevok vo výške 500,00 € pre rodinu pána Štefana Tomčíka,
Zábiedovo z dôvodu požiaru časti rodinného domu
14. Poskytnutie dotácie lyžiarskemu klubu Oravan Brezovica vo výške
1660,00 € v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica
č. 5/2010 o podmienkach poskytovanie dotácie z rozpočtu obce
15. Poskytnutie dotácie Folklórnej skupine z Brezovice vo výške 1500,00 €
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č. 5/2010
o podmienkach poskytovanie dotácie z rozpočtu obce
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16. Poskytnutie dotácie futbalovému klubu Oravan Brezovica vo výške
3500,00 € v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica
č. 5/2010 o podmienkach poskytovanie dotácie z rozpočtu obce
17. Poskytnutie dotácie únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnej
organizácie Trstená vo výške 50,00 € v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením obce Brezovica č. 5/2010 o podmienkach poskytovanie dotácie
z rozpočtu obce
18. Zakúpenie posilňovacieho stroja do posilňovne vo výške 1200,00 €
19. Príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života vo výške 100,00 €
na jedno dieťa s platnosťou od 01. 01. 2015

Brezovici, dňa 13. 12. 2014

Marián Ujmiak
starosta obce

Bod č. 18) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

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

Overovatelia:

p. Milan Gasper

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

p. Jozef Hajdúk

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

V Brezovici, dňa 13. 12. 2014

Marián Ujmiak
starosta obce
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