Zápisnica
Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 11. 12. 2020 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke OcÚ.
Prítomní:
Počet prítomných poslancov – 7 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk, p. Martin
Kaník, p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, Ing. Peter Ujmiak) zasadnutie bolo schopné právoplatne prijímať uznesenia.

Bod č. 1)

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce pán Marián Ujmiak, privítal
všetkých prítomných.

Bod č. 2)

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice poveril p. Veroniku Kanikovú, pracovníčku
obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Daniela Grmana a p. Jozefa Hajduka - poslancov
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 3)

Schválenie programu zasadania OZ

Starosta obce Marián Ujmiak prečítal návrh programu 14. zasadnutia OZ. Poslanci
program jednohlasne schválili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020.
Úprava rozpočtu na rok 2020.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Brezovica na 1. polrok 2021.
Žiadosti.
Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o výške dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Brezovica.

10. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Brezovica na rok 2021 s výhľadom na roky
2022-2023.

11. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
12. Prerokovanie a schválenie zápisu do kroniky r. 2018 a r. 2019.
13. Rôzne.
14. Záver.
Program zasadnutia je nasledovný:
Bod č.4)

Kontrola plnenia uznesenia

Starosta informoval poslancov o tom, že uznesenia z 13. rokovania OZ boli všetky splnené.
Poslanci zobrali kontrolu plnenia uznesení z 13. riadneho rokovania OZ na vedomie.

Bod č. 5) Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.
Príchod poslanca p. Pavla Šuhaja o 17:20 h.
Starosta obce dal poslancom správu k nahliadnutiu a po krátkej diskusii poslanci schválili
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020.

Bod č. 6)

Úprava rozpočtu na rok 2020.

Starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 23 (príloha zápisnice), ktoré
zobrali na vedomie.
Ďalej starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 25 (príloha zápisnice),
ktoré zobrali na vedomie.
Nakoniec starosta obce predniesol poslancom rozpočtové opatrenie č. 26 (príloha
zápisnice), kde ide o presun rozpočtovaných prostriedkov rozpočtu Obce Brezovica a ZŠ
s MŠ Brezovica na rok 2020 podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2020. Toto
rozpočtové opatrenie poslanci jednohlasne schválili.

Bod č. 7)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Brezovica na 1. polrok
2021.

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra, aby odprezentoval návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2020. Po prečítaní poslanci návrh plánu kontrolnej činnosti jednohlasne
schválili.
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Bod č. 8)

Žiadosti.

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami pani Jendráškovej a pani Maťagovej
o zníženie nájmu, za prenájom priestorov kaviarne a pohostinstva o 50% za mesiace kedy sú
prevádzky zatvorené, z dôvodu uzatvorenia prevádzok na základe rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR v súvislosti s druhou vlnou COVID-19. Poslanci po diskusii
jednohlasne schválili zníženie nájmu:
-

pani Gabiele Maťagovej o sumu 63,00 €/mesačne počas trvania uzatvorenia prevádzky
z dôvodu 2. vlny pandémie COVID-19.(Kaviareň).

-

pani Stanislave Jendráškovej o sumu 52,00 €/ mesačne počas trvania uzatvorenia
prevádzky z dôvodu 2. vlny pandémie COVID-19. (Pohostinstvo).

Starosta predniesol poslancom žiadosť p. Milana Kršku o odkúpenie pozemku – parcela
reg. „E“ č. 114/2 vo vlastníctve obce a dal im k nahliadnutiu mapu s pozemkom o ktorý ide.
Poslanci diskutovali o využití a význame vlastníctva tohto pozemku pre obec. Po diskusii sa
zhodli, že obec vyhlási obchodnú verejnú súťaž na odpredaj parcely reg. „E“ č. 114/2,
o výmere 105 m2 a vypracovanie znaleckého posudku na túto parcelu jednohlasne chválili.
Ďalej starosta obce prečítal žiadosť Ing. Jozefa Jankuláka o zmenu územného plánu.
Konštatoval, že ide o ďalší doplnok k tomu, čo bolo prejednávané na jar tohto roku a to –
o výstavbu záchytnej vodnej nádrže pre potreby zasnežovania a zároveň protipožiarneho
vodného zdroja. Potom dal poslancom k nahliadnutiu mapu so zakreslením spomínaného
projektu. Poslanci diskutovali o problémoch, ktoré by výstavbou takejto veľkej nádrže za
Ostrým vrchom mohli vzniknúť
Poslanci po rozsiahlej diskusii žiadosť o zmenu územného plánu - o výstavbu záchytnej
vodnej nádrže pre potreby zasnežovania a zároveň protipožiarneho vodného zdroja
neschválili.
Pri prerokovávaní tejto žiadosti poslanec p. Martin Klepkoň navrhol doplniť zadanie do
územného plánu o oblasť na rekreáciu a to o pozemky v Teplici za závorou. Poslanci po
preskúmaní mapy schválili dať zapracovať rozšírenie územia na rekreáciu v Teplici – parcely
reg. „E“ č. 5903, č. 5908, č. 5909, č. 5912, č. 5914/1, č. 5956, č. 5959 do zmien a doplnkov č.
2/2020 – územného plánu obce Brezovica.
Potom starosta obce predniesol poslancom žiadosti o dotáciu na rok 2021:
-

žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Brezovica o poskytnutie dotácie na rok 2021
na financovanie materiálneho zabezpečenia DHZ vo výške 3000 €, v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č. 5/2010. Starosta konštatoval, že
by poslanci mali zvážiť rozdelenie dotácií v tomto roku nakoľko aj samotná obec
dostala nižšie podielové dane ako boli slúbené a v budúcom roku je plánovaný príjem
podielových daní ešte nižší. Poslanci diskutovali o tom, aké vybavenie hasičom ešte
chýba. Starosta ich informoval že boli zaradení do skupiny B, čo znamená že hasiči
dostanú aj dotáciu od štátu vo výšky cca 2800,00 €. Preto navrhol im poskytnúť
dotáciu vo výške 500,00€ na nevyhnutné výdavky DHZ. Poslanec Ing. Peter Ujmiak
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navrhol sumu 1000,00 €. Poslanci po diskusii schválili dotáciu na rok 2021 na
nevyhnutné výdavky vo výške 500,00 €.
-

žiadosť Futbalového klubu Oravan Brezovica o dotáciu na rok 2021 na fungovanie a
činnosť futbalového klubu vo výške 6000,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením obce Brezovica č. 5/2010. Starosta konštatoval, že minuloročnú dotáciu
vyčerpali celú aj keď pandémia spôsobila zrušenie niektorých zápasov. No futbalisti
vyrovnali nerovnosti na ihrisku a vysiali nový trávnik. Poslanec p. Martin Kaník
informoval poslancov, že naši futbalisti obsadili túto sezónu II. miesto, čo je výborný
výsledok a bez podpory obce budú musieť svoju činnosť znížiť, nakoľko iných
investorov sa im nedarí získať. Konštatoval, že v terajšej dobe ich nechcú podnikatelia
finančne podporovať. Poslanci po diskusii navrhli poskytnúť futbalovému klubu
dotáciu vo výške 3000,00 a ak im pandémia dovolí hrať obe sezóny v roku 2021, tak
po vyúčtovaní tejto dotácie sú ochotní im poskytnúť aj ďalšiu. Poslanci po diskusii
schválili dotáciu na rok 2021 na fungovanie a činnosť futbalového klubu vo výške
3000,00 €.

-

žiadosť Lyžiarskeho klubu Oravan Brezovica o dotáciu na rok 2021 na rozvoj
lyžovania detí a mládeže v Brezovici vo výške 2000,00 €, v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením obce Brezovica č. 5/2010. Poslanci po diskusii schválili dotáciu
na rok 2021 na rozvoj lyžovania detí a mládeže v Brezovici vo výške 1000,00 €.

-

žiadosť Folklórnej skupiny z Brezovice o dotáciu na rok 2021 vo výške 2000,00 €, na
fungovanie združenia a nákup hudobného nástroja. Poslanci po diskusii schválili
dotáciu na rok 2021 na fungovanie Folklórnej skupiny z Brezovice vo výške 500,00 €,
s tým že v rozpočte na rok 2022 sa naplánuje aj dotácia na zakúpenie hudobného
nástroja.

-

žiadosť Združenia nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb o poskytnutie
dotácie na rok 2021 na činnosť organizácie – priestorovú orientáciu. Poslanci
jednohlasne schválili žiadosť o dotáciu na rok 2021 pre Združenie nevidiacich,
slabozrakých a inak postihnutých na činnosť organizácie – priestorovú orientáciu vo
výške 50,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č.
5/2010.

Kópie všetkých prerokovávaných žiadostí tvoria prílohu zápisnice.

Bod č. 9)

Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o výške
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Brezovica.

Starosta obce požiadal pracovníčku obecného úradu p. Veorniku Kanikovú, aby prečítala
návrh tohto VZN. Po prečítaní vysvetlila, že tento návrh je pripravený na základe
predloženého návrhu rozpočtu na rok 2021 pre MŠ a školskú jedáleň. Toto VZN sa v bode
o výške dotácie mení každoročne k návrhu VZN sa vyjadril aj hl. kontrolór obce a odporučil
návrh VZN č. 1/2020 schváliť.
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Poslanci toto VZN č. 1/2020 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Brezovica jednohlasne schválili.

Bod č. 10) Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Brezovica na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022-2023.
Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce Mgr. Tomáša Kubicu, aby predniesol svoje
stanovisko k návrhu rozpočtu. Ten odporučil schváliť rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022-2023 podľa predloženého návrhu po úprave príjmov a výdavkov pre rok 2021.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky
2022-2023 predložil poslancom aj v písomnej forme pred rokovaním OZ a tvorí aj prílohu
zápisnice. Stanovisko poslanci zobrali na vedomie.
Potom starosta požiadal p. Janu Krnáčovú – ekonómku obecného úradu, aby oboznámila
poslancov obecného zastupiteľstva so všetkými položkami v rozpočte. Na začiatku
informovala, že podielové dane budú nižšie, ako bolo zverejnené v návrhu rozpočtu, preto je
potrebné urobiť v návrhu rozpočtu úpravy príjmov aj výdavkov. Poslanci pri prerokovávaní
návrhu rozpočtu a oboznámení sa s položkami rozpočtu súhlasili poprípade navrhovali
doplnenie a zmenu sumy.
Poslanci po úpravách rozpočet na rok 2021 na úrovni hlavných kategórií, bez programovej
štruktúry, kde celkové príjmy predstavujú 1 124 948,21 € a výdavky 1 124 948,21 €
jednohlasne schválili.

Bod č. 11) Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Starosta obce požiadal o slovo p. Janu Krnáčovú, ekonómku obecného úradu, aby
priblížila poslancom, čoho sa týka tento bod programu. Ekonómka vysvetlila poslancom, že
kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2021 vo výške 66 223,88 €, budú použité z
rezervného fondu na akcie :
RF 66 223,88 € z toho
-

Rozšírenie verejného osvetlenie Brezové
Dažďová kanalizácia na začiatku obce
Splašková kanalizácia -PD
Miestne komunikácie – výkup pozemkov
Stavebné úpravy – KD splátka
Výkup pozemkov pod futbalové ihrisko

20 000,00 €
30 000,00 €
8 000,00 €
5 300,00 €
1 923,88 €
1 000,00 €

Poslanci použitie FP z RF v roku 2021 na kapitálové výdavky podľa uvedených akcií
jednohlasne schválili.
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Bod č. 12) Prerokovanie a schválenie zápisu do kroniky r. 2018 a r. 2019.
Starosta obce požiadal p. Veroniku Kanikovú, aby prečítala návrhy zápisu do kroniky za r.
2018 aj r. 2019. Poslanci po oboznámení sa s obsahom zápisu do kroniky jednohlasne
schválili zápis textu do kroniky r. 2018 aj r.2019.

Bod č. 13) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že od januára 2021 bude prijatý nový zamestnanec p.
Peter Krnáč, ktorý bude vykonávať aj cintorínske služby – kopanie hrobov v Brezovici.
Starosta obce informoval poslancov že dňa 30. 12. 2020 sa bude konať inventarizácia
majetku obce a do inventarizačnej komisie určil poslancov: p. Pavla Šuhaja, p. Martina
Kaníka a p. Mariána Papajčíka.
Ďalej starosta obce informoval, že na ulici Vyševcová pri úprave pozemku pod stavbu
rodinného domu p. Ľubice Suchánkovej bolo pretrhnuté vedenie prívodu vody z Tŕňového
potoka do obce – k takzvanej „Rinke“. Nakoľko toto potrubie prechádza ich pozemkom
v mieste, kde bude umiestnený rodinný dom je potrebné urobiť novú trasu vedenia tejto vody.
Poslanci po diskusii súhlasili s urobením potrebných prác tak, aby voda z Tŕňového potoka
pritekala do obce.
Poslanec p. Pavol Šuhaj sa spýtal starostu, ako sa pokročilo s elektrikou v lokalite
Brezové. Starosta informoval poslancov, že dňa 9. 12. 2020 bolo odovzdávanie diela aj
prekládky VN linky aj rozšírenia elektrickej siete a zahustenie trafostaníc. Odovzdávanie
a preberanie prebehlo bez problémov, preto v ten istý deň podal zástupca SSD, a.s. žiadosť o
kolaudáciu stavby: Brezové - Rozšírenie elektrickej siete a zahustenie TS na stavebný úrad.
Ak bude všetko v poriadku, tak stavebný úrad, v tomto prípade Obec Brezovica, vydá
Kolaudačné rozhodnutie bez prieťahov. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia SSD, a.s.
bude pripájať rodinné domy, ktoré budú mať pripravené odberné miesta na pripojenie.
Ďalej starosta uviedol, že boli upravené všetky cesty v tejto lokalite. Buldozér vyzhŕňal
všetko blato a prebytočnú zeminu, následne sa navážalo hrubé kamenivo frakcie 600-120,
ktoré sa zavalcovalo. Použilo sa viac ako 1800 ton kameniva, ktoré sme pre krátkosť času
a veľké množstvo dovážali zo všetkých lomov kameňa v najbližšom okolí. Stav ulíc v tejto
lokalite je momentálne taký, že sa dá po nich bez problémov jazdiť aj na osobnom aute
povedal starosta.
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 1
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 2,3 a 4
berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Daniela Grmana a p. Jozefa Hajduka.
2. Kontrolu plnenia uznesenia z 13.zasadnutia OZ, konaného dňa 09. 10. 2020
BODU č. 3
schvaľuje
1. Program rokovania 14. zasadnutia OZ konaného dňa 11. 12. 2020.
- ZA hlasovalo 7 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, Ing. Peter
Ujmiak)
- PROTI – 0 poslancov
Marián Ujmiak
starosta obce
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 2
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 5
schvaľuje
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020.
hlasovalo 7 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža a Ing. Peter
Ujmiak)
- ZDRŽAL SA – 1 poslanec (p. Pavol Šuhaj)
- PROTI – 0 poslancov
Marián Ujmiak
starosta obce
- ZA
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 3
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 6
berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 23
2. Rozpočtové opatrenie č. 25
schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 26
hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

- ZA

Marián Ujmiak
starosta obce
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 4
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 7
schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Brezovica na 1. polrok 2021.
hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

- ZA

Marián Ujmiak
starosta obce
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 5
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 8
prerokovalo
1. Žiadosť pani Gabriely Maťagovej, Osloboditeľov 119, Brezovica o odpustenie nájmu.
2. Žiadosť pani Stanislavy Jendráškovej, Školská 320, Brezovica o vrátenie nájmu.
3. Žiadosť pána Milana Kršku, Osloboditeľov 79, Brezovica o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce.
4. Žiadosť Ing. Jazefa Jankuláka, Športová 1215, Košice – Sever o zmenu územného
plánu.
5. Žiadosť Dobroveľného hasičského zboru Brezovica o poskytnutie dotácie na rok
2021.
6. Žiadosť Futbalového klubu Oravan Brezovica o dotáciu na rok 2021.
7. Žiadosť Lyžiarskeho klubu Oravan Brezovica o poskytnutie dotácie na rok 2021.
8. Žiadosť Folkórnej skupiny z Brezovice o dotáciu na rok 2021.
9. Žiadosť Združenia nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb, Liesek
o poskytnutie finančného príspevku (dotáciu) na rok 2021.
schvaľuje
1. Zníženie nájmu pani Gabriele Maťagovej o sumu 63,00 €/mesačne počas trvania
uzatvorenia prevádzky z dôvodu 2. vlny pandémie COVID-19. .(Kaviareň).
2. Zníženie nájmu pani Stanislave Jendráškovej o sumu 52,00 €/ mesačne počas trvania
uzatvorenia prevádzky z dôvodu 2. vlny pandémie COVID-19. (Pohostinstvo).
3. Dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Brezovica na rok 2021 na nevyhnutné
výdavky vo výške 500,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce
Brezovica č. 5/2010.
4. Dotáciu pre Futbalový klub Oravan Brezovica na rok 2021 na fungovanie a činnosť
futbalového klubu vo výške 3000,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
obce Brezovica č. 5/2010.
5. Dotáciu pre Lyžiarsky klub Oravan Brezovica na rok 2021 na rozvoj lyžovania detí
a mládeže v Brezovici vo výške 1000,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením obce Brezovica č. 5/2010.
6. Dotáciu prte Folkórnu skupinu z Brezovice na rok 2021 na fungovanie vo výške
500,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č. 5/2010.
7. Dotáciu pre Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
o poskytnutie dotáciu na rok 2021 na činnosť organizácie – priestorovú orientáciu vo
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výške 50,00 €, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica
č. 5/2010.
8. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predaja nehnuteľnosti – parcela reg. „E“ č.
144/2, o výmere 105 m2 druh ostatné plochy KN Brezovica vo vlastníctve obce
a zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku na túto parcelu.
hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

- ZA

žiada
1. Starostu obce dať zapracovať rozšírenie územia na rekreáciu v Teplici – parcely reg.
„E“ č. 5903, č. 5908, č. 5909, č. 5912, č. 5914/1, č. 5956, č. 5959 do návrhu zmien
a doplnkov č. 2/2020 – územného plánu obce Brezovica.
- ZA

hlasovalo 7 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajdúk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, p. Pavol Šuhaj a Ing. Peter Ujmiak)

- ZDRŽAL SA – 1 poslanec (MUDr. Milan Pariža)
- PROTI – 0 poslancov
neschvaľuje
1. Žiadosť o zmenu územného plánu - o výstavbu záchytnej vodnej nádrže pre potreby
zasnežovania a zároveň protipožiarneho vodného zdroja.
- ZA 0 poslancov
- PROTI 5 poslancov (p. Jozef Hajduk, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža,
p. Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak).
- ZDRŽAL SA 3 poslanci ( p. Daniel Grman, p. Martin Kaník, p. Martin Klepkoň)

Marián Ujmiak
starosta obce
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 6
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 9
schvaľuje
1. VZN č. 1/2020 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Brezovica
hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

- ZA

Marián Ujmiak
starosta obce
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 7
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 10 a 11
berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezovica na rok
2021 a k viacročnému rozpočtu obce Brezovica na roky 2022 - 2023.
2. Výhľad rozpočtu obce Brezovica na roky 2022-2023.
schvaľuje
1. Rozpočet obce Brezovica na rok 2021 na úrovni hlavných kategórií, bez programovej
štruktúry, kde celkové príjmy predstavujú 1 124 948,21 € a výdavky 1 124 948,21 €.
2. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2021 na kapitálové
výdavky vo výške 66 223,88 € na akcie :
- Rozšírenie verejného osvetlenie Brezové
20 000,00 €
- Dažďová kanalizácia na začiatku obce
30 000,00 €
- Splašková kanalizácia -PD
8 000,00 €
- Miestne komunikácie – výkup pozemkov
5 300,00 €
- Stavebné úpravy – KD splátka
1 923,88 €
- Výkup pozemkov pod futbalové ihrisko
1 000,00 €
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hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin Kaník,
p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Pavol Šuhaj,
Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

- ZA

Marián Ujmiak
starosta obce

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPTEĽSTVA

č. 8
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici, konaného dňa 11. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici po prerokovaní:
BODU č. 12 a 13
berie na vedomie
1. Informáciu o prijatí zamestnanca na trvalý pracovný pomer od 01. 01. 2021.
2. Inventarizačnú komisiu p. Pavla Šuhaja, p. Martina Kaníka a p. Mariána Papajčíka.
3. Práce potrebné k zabezpečeniu vody z Tŕňovéh potoka ku “Rinke” v obci.
4. Informáciu o priebehu kolaudácie zahustenia TS a preložky VN vedenia v lokalite
Brezové
schvaľuje
1. Zápis textu kroniky r. 2018.
2. Zápis textu kroniky r. 2019.
- ZA
hlasovalo 8 poslancov (p. Daniel Grman, p. Jozef Hajduk, p. Martin
Kaník, p. Martin Klepkoň, p. Marián Papajčík, MUDr. Milan Pariža, p. Peter
Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak).
- PROTI – 0 poslancov

Marián Ujmiak
starosta obce
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Bod č. 15) Záver
Starosta obce po vyčerpaní programu rokovania poďakoval zamestnancom obce za
spoluprácu a pomoc a prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie OZ ukončil .
Zapísala:

p. Veronika Kaniková

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

Overovatelia:

p. Jozef Hajdúk

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

p. Daniel Grman

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

V Brezovici, dňa 11. 12. 2020

Marián Ujmiak
starosta obce
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