Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezovici,
konaného dňa 24. 04. 2015 o 18:00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania OZ.
Kontrola plnenia uznesenia.
Zmluva o nájme kanalizácie I. stavba s Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica.
Rozšírenie vodovodného potrubia v Kadlubku a spevnenie cesty (nová trasa)
Odvodnenie futbalového ihriska, zabezpečenie ochrannej siete do výšky 6m
a údržba šatní pre futbalistov.
9. Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ, Brezovica a vyradenie Avie - valník A30
z majetku obce.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica.
11. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica.
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezovica za rok 2014.
13. Schválenie záverečného účtu obce Brezovica za rok 2014 s výhradami resp. bez
výhrad.
14. Žiadosti.
15. Rôzne.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Ujmiak
a privítal všetkých prítomných.
Počet prítomných poslancov – 8 poslancov - zasadnutie bolo schopné
právoplatne prijímať uznesenia.

1

Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice bola starostom obce poverená Veronika Kaniková,
pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice určil:
p. Martin Kaník - poslanec obecného zastupiteľstva a
p. Milan Gasper - zástupcu starostu.

Bod č. 3) Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce Marián Ujmiak prečítal program rokovania OZ, doplnil bod 7)
o spevnenie cesty pri Kadlubku a bod č. 9) vyradenie Avie – valník A30 z majetku
obce. Potom požiadal poslancov o hlasovanie za navrhnutý program. Program bol
jednohlasne schválený.

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 1. z 2. riadneho zasadania OZ
bod B – 2 starosta informoval že zisťoval situáciu na trhu
a konštatoval, že stroj ponúkne na predaj
v priebehu letnej sezóny
bod B – 3 splnené
bod B – 4 splnené
bod B – 5 splnené
bod B – 7 splnené
bod B – 8 splnené
bod B – 9 uhradené
Uznesenie č. 2. z 2. riadneho zasadania OZ
bod A – 1 podpísaný
Uznesenie č. 3. z 2. riadneho zasadania OZ
bod A – 1 podpísaný
Uznesenie č. 4. z 2. riadneho zasadania OZ
bod A – 1 a bod B – 1
starosta informoval poslancov, že
keď budú jednotliví vlastníci
pozvaní ku
zhotoviteľom na osobnú konzultáciu, tak vtedy sa
im navrhne odkúpenie ich podielu obcou.
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Uznesenie č. 1. z 1. mimoriadneho zasadania OZ
bod B – 2
podané
bod B – 3 splnené
bod B – 4 splnené
bod B – 5
Návrh bol posunutý zhotoviteľom JPÚ a tiež
prerokovaný s projektantom dopravných stavieb
bod C – 1 splnené
bod C – 2 splnené
bod C – 3 splnené
bod C – 4 splnené
18:20 hod. – príchod poslanca Ing. Petra Ujmiaka.

Bod č. 5) Zmluva o nájme kanalizácie I. stavba s Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Starosta informoval poslancov o výzve OVS, a. s. Dolný Kubín na
uzatvorenie zmluvy medzi OVS, a.s. Dolný Kubín a obcou Brezovica o prenájme
kanalizácie I. stavba. Ide o kanalizačný zberač od začiatku obce Brezovica po
kanalizáciu v Trstenej, ktorá je napojená na hlavné potrubie smerujúce do čističky
v Nižnej. Konštatoval, že výzvu opakovane zaslali obci na základe zmluvy
o budúcej zmluve zo dňa 27. 01. 2009, v ktorej sa obec zaviazala uzatvoriť
zmluvu o prenájme do 30 dní po kolaudácií stavby alebo najneskôr do konca roka
2015.
Starosta obce prečítal poslancom zmluvu o budúcej zmluve a taktiež návrh
nájomnej zmluvy. Kópie tvoria prílohu zápisnice.
Po vzájomnej diskusii poslanci nájomnú zmluvu jednohlasne schválili.

Bod č. 6) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica.
Starosta konštatoval, že obec má PHSR na obdobie 2007 - 2016, ale nakoľko
Ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja urobilo zmeny, ktoré je potrebné
zapracovať do PHSR do konca roku 2015. Tento dokument je potrebné mať
v platnosti a stále aktuálny, pretože je kľúčovým v rôznych oblastiach. Navrhol
dať vypracovať nový program, nakoľko terajší je platný už iba rok a je v ňom veľa
vecí neaktuálnych. Konštatoval, že agentúra SEVER, ktorej členom je aj naša obec
nám ponúka vypracovanie PHSR z a 3-5 mesiacov v cena 950,00 €. Pripomenul,
že súčasťou ponuky je aj harmonogram prípravy PHSR. Jednotlivé časti budú
zhotovitelia riešiť s dotknutými orgánmi, organizácii a tiež aj konzultovať so
zástupcami obce.
Poslanci po diskusii jednomyseľne schválili vypracovanie nového PHSR obce
Brezovica Agentúrou SEVER.
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Bod č. 7) Rozšírenie vodovodného potrubia v Kadlubku a spevnenie cesty (nová trasa)
Starosta oboznámil poslancov so situáciou v Kadlubku ohľadom rozšírenia
vodovodu ku plánovaným stavbám rodinných domov tejto časti obce. Vodovodné
potrubie musí byť uložené v tesnej blízkosti cesty. V tomto prípade cesta, ktorá sa
v súčasnosti využíva nie je v súlade s tou, čo je zakreslená v katastrálnej mape.
Konštatoval, že je potrebné cestu urobiť podľa zakreslenia v katastri a v jej tesnej
blízkosti uložiť vodovodné potrubie.
Poslanci po diskusii súhlasili so spevnením cesty a to po trase, ktorá je
vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenský pozemkový fond a rozšírením
vodovodu od Kadlubku až po koniec stavebného pozemku pána Mária Kubáška.

Bod č. 8) Odvodnenie futbalového ihriska, zabezpečenie ochrannej siete do výšky 6 m
na bočnej strane ihriska a údržba šatní pre futbalistov.
Starosta informoval o stretnutí zástupcov futbalového klubu a oboznámil ich
s výsledkom zasadania komisie športu, kultúry a mládeže, ktoré bolo zvolané za
účelom hľadania, čo najlepšieho riešenia fungovania futbalového klubu.
Zasadnutia sa zúčastnili:
Za obec Marián Ujmiak – starosta obce, Milan Gasper – zástupca starostu obce,
Ján Ujmiak – hlavný kontrolór. Za komisiu Peter Jendrášek – predseda, Pavol
Šuhaj – člen. Za futbalový klub: Jozef Maťaga a Jaroslav Hajdúk.
Starosta konštatoval, že prítomní sa zhodli na potrebe odvodnenia ihriska,
ďalej zabezpečiť ihrisko od obce sieťou do výšky 6m na boku ihriska, aby sa
prekopnuté lopty za plot nestrácali v kroví. Tiež na úprave vnútorných priestorov
šatne pre futbalistov vrátane sociálnych zariadení.
Poslanci diskutovali o možnostiach riešení predložených návrhov. Poslanec
Ing. Peter Ujmiak navrhol určiť finančný strop, ktorý bude pre tieto práce
zaväzujúci. Po diskusii poslanci jednohlasne schválili odvodnenie ihriska,
urobenie ochrannej siete vo výške 6m a zrekonštruovanie šatní a sociálnych
zariadení do ceny max. 3000,00 €.

Bod č. 9) Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ, Brezovica a vyradenie Avie – valník A30
z majetku obce
Starosta obce prečítal návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica
(príloha zápisnice). Poslanci návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica
jednohlasne schválili.
Potom starosta navrhol vyradiť z majetku obce Aviu - valník A30, pretože je
poruchová, v priebehu roka využíva už iba občas a pre obec je stratová.
Konštatoval, že obec platí PZP, cestnú daň, mýto a celková údržba je finančne
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náročná. Príjmy tvorí iba prenájom avie, ktoré sú z roka na rok menšie. V celkovej
bilancii je stratová a problém je aj pri STK, ktorú bude treba obnoviť aj tento rok.
Podotkol, že práce, na ktoré sa využívala sa dajú urobiť v prípade potreby aj
traktorom. Poslanci po diskusii návrh vyradiť Aviu – valník A30 jednohlasne
schválili.

Bod č. 10) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VZN č. 1/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
Brezovica.
Starosta obce prečítal poslancom stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu VZN č 1/2015, ktoré poslanci vzali na vedomie.
Stanovisko k VZN č 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce Brezovica o tvorí prílohou zápisnice.

Bod č. 11) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica.
Referentka obce, Veronika Kaniková predložila poslancom zmeny v VZN
1/2015 a vysvetlila dôvody týchto úprav. Keďže toto VZN musí byť odobrené aj
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, bolo potrebné
zapracovať do neho aj pripomienky tohto úradu.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica (príloha
zápisnice) bol jednohlasne schválený.

Bod č. 12) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezovica za rok 2014.
Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré poslanci zobrali
na vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezovica za rok
2014 tvorí prílohu zápisnice

Bod č. 13) Schválenie záverečného účtu obce Brezovica za rok 2014 s výhradami resp.
bez výhrad.
Účtovníčka obce pani Jana Krnáčová prečítala záverečný účet obce a tiež
návrhy na prijatie uznesenia, ktoré poslanci jednomyseľne schválili bez výhrad.
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Návrhy uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo
hospodárenie bez výhrad.

schvaľuje

Záverečný

účet

obce

a celoročné

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 36 796,39 €
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov z rezervného fondu vo výške 36 796,39 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií v sume
71 1380,97 na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 71 138,97 €.

Bod č. 14) Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť Gabierly Maťagovej, Brezovica 119 o výmenu
vonkajších dverí v kaviarni kultúrneho domu od terasy. Poslanci po diskusii
výmenu dverí jednohlasne schválili.
Starosta obce prečítal žiadosť ZŠ s MŠ o povolenie zriadenia 1. triedy ZŠ
v školskom roku 2015/2016. Nakoľko podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní najnižší počet žiakov v triede 1. ročníka je 11 a zapísaných je iba 10.
Poslanci po diskusii jednomyseľne schválili zriadenie 1. triedy v školskom
roku 2015/2016.

Bod č. 15) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov o ponuke vypracovanie informačnej tabule
na starý cintorín, kde by boli zobrazené hrobové miesta s menami zosnulých
a zakreslená ich poloha na mape. Poslanci sa po diskusii zhodli, že takúto tabuľu
nie je potrebné robiť, nakoľko obec nie je veľká a občania sa v cintoríne vedia
orientovať.
Ďalej predniesol poslancom ponuku vypracovania leteckých snímok katastra
našej obce. Konštatoval, že cena by bola okolo 175,00 € za 20 ks fotografií vo
formáte A3 + v digitálnej forme. Poslanci diskutovali o ponuke. Navrhli dať
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odfotiť obec aj kolmo na zastavanú časť s tým, aby boli viditeľné ulice. Táto fotka
by sa potom mohla vypracovať ako orientačná mapa obce.
Starosta pripomenul poslancom, že obec je členom združenia Leader – Horná
Orava, s ktorým pracuje pri rôznych projektoch. Členom tohto združenia bolo
navrhnuté pridružiť sa k MAS Orava, o. z., ktorá združuje obce dolnej Oravy.
Tieto dve združenia sa spojili a vytvorili silnejšiu skupinu, aby bol väčší
predpoklad získať granty na regionálny rozvoj z Európskej únie. Poslanci vstup do
MAS Orava, o. z. jednohlasne schválili.
Starosta obce informoval poslancov, že Pavol Jendrášek reprezentoval našu
obec na najväčšej súťaži severských krajín – Sweden Grand Prix 2015. Nastúpil na
finále súťaže a zvíťazil v najvyššej kategórii klasická kulturistika. Ďalej v súboji o
titul získal 2. miesto. Navrhol poskytnutie finančného príspevku na čiastočné
pokrytie nákladov spojených s účasťou na tejto súťaži a úspešnú reprezentáciu vo
výške 500,00 €, aký bol poskytnutý aj reprezentantom za našu obec v Španielsku.
Poslanci jeho návrh jednohlasne schválili.
Starosta oboznámil poslancov, že obec využila možnosť zamestnať našich
občanov, ktorý patria medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa
§ 50j a tiež § 54. Konštatoval, že Ján Papajčík odišiel do dôchodku a že obec
rozpočtovala mzdu na jedného zamestnanca, ktorého by zamestnala na jeho
miesto.
Keďže spolufinancovanie obce na zamestnanie znevýhodnených
uchádzačov podľa § 50j je 20% z CCP a podľa § 54 je to 5% z CCP, tak
nezamestná zamestnanca na trvalý pracovný pomer, ale rozpočtované prostriedky
na jeho mzdu sa použijú na spolufinancovanie mzdy zamestnancom prijatých
z úradu práce. Informoval, že na §50j obec zamestná na dobu 9 mesiacov troch
uchádzačov a dvoch uchádzačov na dobu 5 mesiacov podľa §54.
Starosta obce informoval poslancov aj o pripravovanej výzve ministerstva
hospodárstva na modernizáciu verejného osvetlenia. Výzva sa bude týkať výmeny
lámp za úspornejšie a výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia. Ku žiadosti
o dotáciu treba predložiť projekt VO s technickou a finančnou analýzou
existujúceho stavu VO. Po predbežnom zhodnotení stavu osvetlenia v obci
odborníkom konštatoval, že táto výzva nie je pre našu obec zaujímavá. Poslanci po
diskusii rozhodli, že obec sa nebude uchádzať o dotáciu z tejto výzvy. Ďalej
starosta povedal, aby sme sa vrátili k návrhu, ktorý pred rokom predložil zástupca
starostu obce Milan Gasper a to, aby sa k rozvádzačom VO namontovali
súmrakové spínače. Po diskusii sa poslanci zhodli na zabezpečení týchto
súmrakových spínačov verejného osvetlenia.
Poslanec p. Pavol Šuhaj informoval poslancov, že pán farár plánuje sv. omšu
na Skorušine na 13. 09. 2015. Poslanci reagovali tým, že tento termín slúženia sv.
omše je dosť neskorý. Poslanec Ing. Peter Ujmiak navrhol, že s týmto problémom
by sa mala zaoberať farská rada na svojom zasadnutí.
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Poslanec Ing. Peter Ujmiak otvoril diskusiu o riešení opravy cesty na
Skorušinu. Poslanec Peter Jendrášek konštatoval, že už v minulom roku sa OZ
týmto problémom zoberalo a dohodlo, že cesta sa bude opravovať za pomoci
ťažkej techniky v tomto roku. Starosta potvrdil, že tieto práce plánujeme urobiť
v spolupráci s Urbárom Brezovica a to po trase cesty, ktorá je v katastrálnej mape
evidovaná ako cesta vo vlastníctve štátu. Na otázku, či sa trasa dá vytýčiť
geodetovi sa poslanci zhodli, že to nie je potrebné. Treba sa orientovať podľa
určitých znakov Ortofoto mapy a po najmenej náročnom teréne. Po rozsiahlej
diskusii sa poslanci dohodli na tom, že starosta zvolá stretnutie so všetkými
zainteresovanými stranami a na najbližšom zasadaní OZ predloží návrh riešenia.
Starosta ďalej informoval poslancov, že dňa 10. mája bude obec organizovať
posedenie s matkami na Deň matiek a zároveň všetkých pozval.

Bod č. 16) Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenia prečítala pani Veronika Kaniková.
Uznesenie bolo prijaté v tomto znení:

UZNESENIA
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 04. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici na svojom 3. riadnom zasadnutí prerokovalo:
-

Program a otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho a 1. mimoriadneho zasadania OZ.
Zmluvu o nájme kanalizácie I. stavba s OVS, a.s.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica.
Rozšírenie vodovodného potrubia v Kadlubku, spevnenie cesty (nová trasa)
Odvodnenie futbalového ihriska, zabezpečenie ochrannej siete do výšky 6m
a údržba šatní pre futbalistov.
Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ, Brezovica, vyradenie Avie - valník A30
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica.
Záverečný účet obce Brezovica za rok 2014.
Žiadosti a rôzne.
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U Z N E S E N I E č. 1
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 04. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Overovateľov zápisnice p. Martina Kaníka a p. Milana Gaspera.
2. Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva.
3. Kontrolu plnenia uznesenia z 1. mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VZN obce Brezovica č. 1/2005
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Brezovica.
5. Ponuku na vypracovanie informačnej tabule a orientačnej mapy hrobových
miest v starom cintoríne.
6. Informáciu o podpore zamestnanosti podľa § 50j a § 54.
7. Informáciu pripravovanej výzve ministerstva hospodárstva na modernizáciu
verejného osvetlenia.
8. Oslavu dňa Matiek, ktorá sa uskutoční 10. mája 2015.

B.

schvaľuje
1. Program rokovania OZ po zmene.
2. Vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Brezovica Agentúrou SEVER.
3. Spevnenie cesty od Kadlubku až po koniec stavebného pozemku pána
Mária Kubáška podľa pôvodného zakreslenia v katastri nehnuteľností na
pozemku, ktorého vlastníkom je Slovenská republika – Slovenský
pozemkový fond.
4. Rozšírenie vodovodu v Kadlubku až po pozemok pána Mária Kubáška.
5. Odvodnenie ihriska, urobenie ochrannej siete vo výške 6m z bočnej strany
ihriska a zrekonštruovanie šatní a sociálnych zariadení pre futbalistov do
celkovej sumy max. 3000,00 €.
6. Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Brezovica podľa predloženého návrhu.
7. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Brezovica.
8. Vyradenie Avie – valník A30 z evidencie majetku obce.
9. Žiadosť Gabriely Maťagovej, Brezovica 119 o výmenu vonkajších dverí
v kaviarni kultúrneho domu od terasy.
10. Žiadosť ZŠ s MŠ o povolenie zriadenia 1. triedy ZŠ v školskom roku
2015/2016.
11. Letecké fotografovanie katastra obce Brezovica.
12. Finančný príspevok pánovi Paľovi Jendráškovi na čiastočné pokrytie
nákladov spojených s účasťou na najväčšej súťaži severských krajín –
Sweden Grand Prix2015 a úspešnú reprezentáciu obce vo výške 500,00 €.
13. Zakúpenie a namontovanie súmrakových spínačov k verejnému
osvetleniu.
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C.

ukladá
1. Starostovi obce, zvolať stretnutie ohľadom opravy poľnej cesty na
Skorušinu so všetkými zainteresovanými stranami

Brezovici, dňa 24. 04. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 2
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 04. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezovica za rok
2014.

B.

schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Vysporiadanie schodku v sume 36 796,39 € zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov z rezervného fondu vo výške 36 796,39 €.
3. Zostatok finančných operácií v sume 71 138,97 na tvorbu rezervného
fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
4. Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 71 138,97 €.

Brezovici, dňa 24. 04. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 3
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 04. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

schvaľuje
1. Zmluvu o nájme stavby „Brezovica - kanalizácia I. stavba“ kde
prenajímateľom bude obec Brezovica (vlastník verejnej kanalizácie)
a nájomca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. (prevádzkovateľ verejnej
kanalizácie). Za - hlasovali všetci poslanci: Milan Gasper, Daniel Grman,
Jozef Hajdúk, Peter Jendrášek, Martin Kaník, Jozef Matušík, MUDr. Milan
Pariža, Pavol Šuhaj, Ing. Peter Ujmiak.

B.

ukladá
1. starostovi obce podpísať zmluvu o nájme stavby „Brezovica – kanalizácia
I. stavba“

Brezovici, dňa 24. 04. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

U Z N E S E N I E č. 4
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezovica,
konaného dňa 24. 04. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezovici:
A.

schvaľuje
1. Členstvo obce Brezovica v občianskom združení s názvom MAS Orava,
o. z. pre obdobie rokov 2015 – 2022 za účelom realizácie prístupu
LEADER/CLLD na území Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o. z.
IČO:42351898.
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B.

deleguje
1. starostu obce pre zastupovanie obce Brezovica v partnerstve MAS Orava,
o. z.

Brezovici, dňa 24. 04. 2015

Marián Ujmiak vr.
starosta obce

Bod č. 17) Záver

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

Bc. Veronika Kaniková

vr.

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

Overovatelia:

p. Martin Kaník

vr.

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

p. Milan Gasper

vr.

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

V Brezovici, dňa 24. 04. 2015

Marián Ujmiak
starosta obce
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vr.

