Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22. apríla 2013
číslo: 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Brezove
A. berie na vedomie
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné
2. určenie zapisovateľa zápisnice
3. informáciu o stavebných úpravách na ceste č. III/556005 v km 2,286 – 3,486
4. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2012 a stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce za r. 2012
5. informáciu o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát práce) k decembru 2012
B. volí
1. členov návrhovej komisie: Ing. Ján Bednár, Bc. Anna Fečová
2. overovateľov zápisnice: Darina Krasnajová, Marián Gazdič
C. schvaľuje
1. program zasadnutia OZ
2. zabezpečenie projektovej prípravy a realizácie stavby (dielo na kľúč) verejného vodovodu v obci vrátane prívodného potrubia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
3. účtovnú závierku obce za rok 2012 a záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Brezov za rok 2012
bez výhrad
4. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na bežné výdavky obce
5. VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce
Brezov
6. predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku na súčiastky – terénny automobil valník P-V3S
7. a) neposkytnutie finančných prostriedkov žiadnemu CVČ,
b) použitie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie voľnočasových aktivít mládeže v obcí
Brezov,
c) v prípade požiadavky rodiča (na základe rozhodnutia CVČ o prijatí), výšku príspevku pre CVČ rozhodne obec
na danú akciu
8. opravy oplotenia na cintoríne (od potoka), úprava okolia kaplnky, oprava kaplnky
D. odporúča
1. uskutočniť kultúrno-športové podujatia: zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti MDŽ (2.3.),
maľovanie kraslíc a výstavku výrobkov s veľkonočnými motívmi a dekoráciami (17.3.), otvorenie detského ihriska
a altánku spojené so športovými a zábavnými súťažami a zabíjačkovými špecialitami (13.4.), turistický pochod chotárom obce (4.5.), zájazd do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej a na Kalváriu v Prešove (máj), deň detí (jún),
lampiónový pochod detí obcou (september/október), stretnutie strednej a staršej generácie (október), Mikuláš (december), vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj (december), betlehem pri kaplnke (december)
2. starostovi obce postupovať pri prevode majetku obce (časti parcely KN E č.395/1, LV 656, k.ú Brezov) v súlade so
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
E. neuznáva
1. nárok vlastníckych práv žalobcov (podľa žaloby sp. zn. 7C 187/12) k časti parcely KN E č. 395/1 k.ú. Brezov,
ktorej výlučným vlastníkom je Obec Brezov
Overovatelia:
Darina Krasnajová

Marián Gazdič

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. apríla 2013
v kancelárii Obecného úradu v Brezove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Oprava cesty č. III/556005 v km 2,286 – 3,486
6. Zásobovanie obce pitnou vodou
7. Účtovná závierka za r. 2012 a záverečný účet obce Brezov za r. 2012 (návrh a schválenie)
8. VZN č.1/2013 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Brezov.
9. Vlastnícke práva k nehnuteľnosti KN E č. 395/1 k.ú. Brezov
10. Predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
11. Spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie – schválenie
15. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2:
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ:
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Jána Bednára a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ zvolilo za členov
návrhovej komisie.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Starosta obce určil zapisovateľa – Mgr. Martu Horvatovú. Za overovateľov zápisnice OZ zvolilo Darinu Krasnajovú
a Mariána Gazdiča.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Starosta obce predložil poslancom list (int.č.57/2013, 19.03.2013) Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov (ObÚ BJ) pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, ktorým ObÚ BJ nemá námietky proti uskutočneniu stavebných úprav na stavbe „Modernizácia ciest v PSK –
3. etapa, Oblasť Bardejov“ v úsekoch č.4: cesta č.III/556005 Brezov – Marhaň v km 2,286 – 3,486 (viac informácií
v liste, ktorý je prílohou zápisnice).
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
K bodu č. 6:
OZ prerokovalo možnosti zásobovania obce pitnou vodou a výstavby verejného vodovodu. OZ schválilo zabezpečenie projektovej prípravy a realizácie stavby (dielo na kľúč) verejného vodovodu v obci vrátane prívodného potrubia
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Starosta obce uskutočnil rozbor hospodárenia obce za rok 2012. Predložil poslancom správu hlavného kontrolóra
obce (HKO) z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2012, stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok
2012, účtovnú závierku obce za rok 2012 a návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2012. Poslanci po prerokovaní a diskusii zobrali na vedomie správu a stanovisko HKO a schválili účtovnú závierku obce za rok 2012, použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia na bežné výdavky obce a záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce
Brezov za rok 2012 bez výhrad. Návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2012, správa HKO z kontroly účt. dokladov a stanovisko HKO k návrhu závereč. účtu obce sú prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 8

OZ prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení so sídlom na území Obce Brezov. Po diskusii OZ schválilo všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Brezov.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 9
OZ sa oboznámilo so žalobou sp. zn. 7C 187/12 podanou na Okresný súd Bardejov (int.č. 165/2012, došlo
28.11.2012), v ktorej sa žalobcovia v 1. až 5. rade domáhajú vlastníckych práv k časti parcely KN E č. 395/1 zapísanej na LV č. 656 k.ú. Brezov (vytvorenej geometrickým plánom č. 110/2010 zo dňa 05.05.2010 označenej ako diel
11 o výmere 411m2 a priradenej k parcele č. 354) a vyjadrením obce Brezov k žalobe (č. 165/1/2012, 30.11.2012).
OZ neuznáva nárok vlastníckych práv žalobcov k uvedenej časti parcely KN E č. 395/1 k.ú. Brezov, ktorej výlučným
vlastníkom je Obec Brezov a odporúča starostovi obce postupovať pri prevode majetku obce v súlade so zákonom
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 10
OZ prerokovalo a po diskusii schválilo predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku na súčiastky – terénny automobil valník P-V3S, nepojazdný, bez emisnej kontroly, bez technickej kontroly, bez evidenčného čísla a bez povinného
zmluvného poistenia – v súlade s § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za sumu min. 2000 EUR.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 11
OZ prerokovalo spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom v obci Brezov v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) pre rok 2013 a po diskusii schválilo:
a) neposkytnutie finančných prostriedkov žiadnemu CVČ,
b) použitie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie voľnočasových aktivít mládeže v obcí Brezov,
c) v prípade požiadavky rodiča (na základe rozhodnutia CVČ o prijatí), výšku príspevku pre CVČ rozhodne obec na
danú akciu.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 12
12.1. OZ prerokovalo plán kultúrno-športových akcií na r. 2013: zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti MDŽ (2.3.), maľovanie kraslíc a výstavku výrobkov s veľkonočnými motívmi a dekoráciami (17.3.), otvorenie
detského ihriska a altánku spojené so športovými a zábavnými súťažami a zabíjačkovými špecialitami (13.4.), turistický pochod chotárom obce (4.5.), zájazd do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej a na Kalváriu v Prešove
(máj), deň detí (jún), lampiónový pochod detí obcou (september/október), stretnutie strednej a staršej generácie (október), Mikuláš (december), vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj (december), betlehem pri kaplnke (december)
a po diskusii odporučilo tieto akcie uskutočniť. Termíny konania jednotlivých akcií budú včas upresnené.
12.2. Starosta obce informoval OZ o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát práce)
k decembru 2012, ktoré OZ zobralo na vedomie. Potvrdenia jednotlivých inštitúcií (VšZP, Dôvera, Union, sociálna
poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce) sú prílohou tejto zápisnice.
12.3. Starosta obce predložil poslancom návrh výstavby a rekonštrukčných prác obecného majetku v r. 2013. Poslanci
po prerokovaní a diskusii schválili:
a) opravy oplotenia na cintoríne (od potoka)
b) úprava okolia kaplnky
c) oprava kaplnky (schválené uznesením č. 1/2011)
Hlasovanie: za: 4 ,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 13
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ.
K bodu č. 14
Člen návrhovej komisie Ing. Ján Bednár prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 15
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia:
Darina Krasnajová
Marián Gazdič
zapísal: Mgr. Marta Horvatová

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

