ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breza,
konaného dňa 31. mája 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

starosta obce: Ing. Ladislav Matejčík
poslanci:

Betík Anton
Betík Michal
Kolena Anton
Ing. Kormaňák Miloš
Ing. Ľubová Ľubica
Matejčíková Oľga
Ing. Maťovčík Jozef
Sitárik Peter
Bc. Volček Jozef

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Alena Serdelová, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:

-----------------------------------------------

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019
5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019
6. Úprava rozpočtu r. 2019
7. a) Návrh záverečného účtu obce Breza za rok 2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov
v materskej škole, školskom klube a školskej jedálni
9. Kúpna zmluva Jakub Náčin a Monika Náčinová
10. Zámenná zmluva Vladimír Dudášik a Štefánia Dudášiková
11. Zámer zámennej zmluvy Ján Vnučák
12. Zámer zámennej zmluvy Stanislav Papajik
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvoril Ing. Matejčík Ladislav, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OcZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Maťovčík Jozef, Ing. Kormaňák Miloš
Zapisovateľka:
Mgr. Majcherová Mária
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
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Návrhy:
Starosta navrhol zmenu programu a doplnenie programu:
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019
5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019
6. a) Návrh záverečného účtu obce Breza za rok 2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
7. Čerpanie rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu r. 2019
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov
v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
10. Kúpna zmluva Jakub Náčin a Monika Náčinová
11. Zámenná zmluva Vladimír Dudášik a Štefánia Dudášiková
12. Zámer zámennej zmluvy Ján Vnučák
13. Zámer zámennej zmluvy Stanislav Papajik
14. Rôzne
15. Záver
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019
5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019
6. a) Návrh záverečného účtu obce Breza za rok 2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
7. Čerpanie rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu r. 2019
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov
v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
10. Kúpna zmluva Jakub Náčin a Monika Náčinová
11. Zámenná zmluva Vladimír Dudášik a Štefánia Dudášiková
12. Zámer zámennej zmluvy Ján Vnučák
13. Zámer zámennej zmluvy Stanislav Papajik
14. Rôzne
15. Záver
K bodu 3. Interpelácie
Betík Anton - pripomienka ohľadom krčmy v budove COOP JEDNOTY
Ing.Ľubová Ľubica - mala dotaz ohľadom cesty pri kapličke Pod Pekelnou, vyspraviť celú cestu nejakou drťou
Betík Michal - ohľadom cesty Pod Háj, vyspraviť výtlky
Sitárik Peter - ohľadom cesty pri Miškovčíkových, kedy sa bude asfaltovať miestna komunikácia
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Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Interpelácie
K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Serdelová Alena a informovala starostu obce a prítomných
poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breza na II. polrok 2019. Po prečítaní
návrhu neboli žiadne otázky zo strany poslancov. Po tomto dal starosta hlasovať, kto je za návrh. Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019

K bodu 5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019
V tomto bode vystúpila Mgr. Mária Majcherová a predniesla rozpočet a skutočnosť k 31.03.2019 za Obec
Breza a Základnú školu s materskou školou Breza. Po prečítaní návrhu neboli žiadne otázky zo strany
poslancov. Rozpočet a skutočnosť k 31.03.2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2019.
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K bodu 6. a) Návrh záverečného účtu obce Breza za rok 2018
K tomuto bodu boli starosta obce a poslanci informovaní o rozpočte obce Breza za rok 2018, rozbore plnenia
príjmov za rok 2018, rozbore čerpania výdavkov za rok 2018, prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za
rok 2018, tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu, bilancií aktív
a pasív k 31.12.2018, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018, údaje o hospodárení príspevkových
organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa
§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z., údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, finančné
usporiadanie vzťahov voči: zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC a hodnotenie plnenia programov obce.
Hospodárenie obce Breza za rok 2018:
Schodok rozpočtu v sume 79 664,42 EUR zistený 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 45 313,60 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
192 510,53 EUR
- z finančných operácií
18,81 EUR
Schodok rozpočtu zistený 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 sa
upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 6,22 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6,22 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové
výdavky
poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 39 954,28 EUR, a to na :
„Kamerový systém v obci Breza“ v sume 10 000,00 EUR
- „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Breza“ v sume 29 954,28 EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 5 353,10 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 175 769,61 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 124 978,02 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume 50 791,59
EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
50 791,59 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 50 791,59 EUR.
Záverečný účet obce Breza za rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
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1. Záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 50 791,59 €.
b) berie na vedomie
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 124 978,02 €.
K bodu 6. b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Serdelovú Alenu o podanie správy - Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu Záverečnému účtu obce Breza za rok 2018. Hlavná kontrolórka stanovisko predniesla
všetkým prítomným a odporučila poslancom OcZ vyjadriť súhlas a schváliť Záverečný účet obce Breza
a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečné účtu
obce Breza za rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Breza za rok 2018.
K bodu 7. Čerpanie rezervného fondu
Starosta obce navrhol použitie finančných prostriedkov:
- v sume 17 172,00 € z rezervného fondu na zaplatenie faktúry firme DOPSTAV - obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1
na stavbe „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze“.
- v sume 7 290,82 € z rezervného fondu na zaplatenie faktúry firme DOPSTAV - obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Zmluvy
o dielo č. A142018 na stavbe „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 2 976,02 € z rezervného fondu na zaplatenie faktúry firme DOPSTAV - obchodná a stavebná
spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271, 029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1
na stavbe „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 13 038,77 € z rezervného fondu na zaplatenie faktúry firme PC Slovakia, s.r.o., Malý rad
129/20, 028 01 Trstená - za prevedené práce „Kamerový systém obce Breza“.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
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zaplatenie faktúr z rezervného fondu
- v sume 17 172,00 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1 na stavbe „Komplexné zníženie
spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze“.
- v sume 7 290,82 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. A142018 na stavbe
„Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 2 976,02 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1 na stavbe „Stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 13 038,77 €, faktúru firme PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená - za prevedené
práce „Kamerový systém obce Breza“.
K bodu 8. Úprava rozpočtu r. 2019
V tomto bode vystúpila Mgr. Majcherová Mária a predniesla rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Táto úprava sa týka tak príjmov, ako aj výdavkov. Po prečítaní návrhu neboli žiadne dotazy zo strany
poslancov. Úprava rozpočtu r. 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods.2 zákona
č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a doplnkov.
K bodu 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov v materskej
škole, školskom klube detí a školskej jedálni
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza
o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni. Mení sa z dôvodu výšky
mesačných príspevkov. Taktiež v zmysle § 140 ods. 13 školského zákona Ministerstva školstva sa menia
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 1.9.2019. Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube
detí a školskej jedálni tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2019 :
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Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube
detí a školskej jedálni.
K bodu 10. Kúpna zmluva Jakub Náčin a Monika Náčinová
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol Kúpnu zmluvu medzi Jakub Náčin, bytom Breza
205 a manželka Monika Náčinová rod. Vnučáková, Breza 362, a Obec Breza, Breza 56. Predmetom je kúpa
pozemku s parcelným číslom 142/11 parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu o výmere 79
m2, druh orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 3660, vedený Okresným úradom Námestovo, katastrálny
odbor, katastrálne územie Breza, obec Breza. Nakoľko sa robil nový geometrický plán na pozemok, nie je
možné urobiť kúpnu zmluvu. Preto sa bude táto kúpna zmluva prejednávať na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Kúpna zmluva medzi Jakub Náčin, bytom Breza 205 a manželka Monika Náčinová rod. Vnučáková, Breza
362, a Obec Breza, Breza 56, sa bude prejednávať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 11. Zámenná zmluva Vladimír Dudášik a Štefánia Dudášiková
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol Zámennú zmluvu medzi Vladimír Dudášik, rod.
Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková, rod. Bakošová, obaja bytom Breza 492, a Obec Breza, Breza 56.
Vladimír Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková prenecháva Obci Breza pozemky registra E-KN parc. č.
1380/1 k.ú. Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 59 m2 v podiele 120/560, E-KN parc. č. 16257 k.ú.
Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 25 m2 v podiele 8/50 a Obec Breza prenecháva Vladimírovi
Dudášikovi a manželke Štefánii Dudášikovej pozemok registra C-KN parc. č. 254/10, k.ú. Breza, druh
pozemku ostatná plocha vo výmere 8 m2, v podiele 1/1, na základe geometrického plánu č. 37048201194/2018, vyhotovený Ing. Jaroslavom Genšorom, geodetická kancelária, nám. A Bernoláka 377, 029 01
Námestovo.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
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Zámennú zmluvu medzi Vladimír Dudášik, rod. Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková, rod. Bakošová,
obaja bytom Breza 492 a Obec Breza, Breza 56.
Vladimír Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková prenecháva Obci Breza pozemky registra E-KN parc. č.
1380/1 k.ú. Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 59 m2 v podiele 120/560, E-KN parc. č. 16257 k.ú.
Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 25 m2 v podiele 8/50 a Obec Breza prenecháva Vladimírovi
Dudášikovi a manželke Štefánii Dudášikovej pozemok registra C-KN parc. č. 254/10, k.ú. Breza, druh
pozemku ostatná plocha vo výmere 8 m2, v podiele 1/1, na základe geometrického plánu č. 37048201194/2018, vyhotovený Ing. Jaroslavom Genšorom, geodetická kancelária, nám. A Bernoláka 377, 029 01
Námestovo.
K bodu 12. Zámer zámennej zmluvy Ján Vnučák
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol zámer zámennej zmluvy medzi Ján Vnučák bytom
Breza 287 a Obec Breza, Breza 56.
Jedná sa o zámenu pozemkov, kde Ján Vnučák, bytom Breza 287, prenecháva Obci Breza pozemky registra EKN parc. č. 1454 k.ú. Breza, vo výmere 150 m2 v podiele 1/2, E-KN parc. č. 1455 k.ú. Breza, vo výmere 270
m2 v podiele ½, E-KN parc. č. 16287/2 k.ú. Breza, vo výmere 44 m2 v podiele ¼, E-KN parc. č. 16216/2 k.ú.
Breza, vo výmere 41 m2 v podiele ¼, E-KN parc. č. 1452 k.ú. Breza, vo výmere 102 m2 v podiele 64/1296, EKN parc. č. 14650/1 k.ú. Breza, vo výmere 55 m2 v podiele 1/6, a zamieňa za novovytvorený pozemok registra
E-KN parc. č. 1472/1, k.ú. Breza, vo výmere 251 m2, v podiele 1/1 vo vlastníctve obce Breza.
Po preskúmaní zámeru zámeny pozemkov poslanci žiadajú doplnenie zámeru, nakoľko pozemky zasahujú do
existujúcich stavieb.
K bodu 13. Zámer zámennej zmluvy Stanislav Papajik
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol zámer zámennej zmluvy medzi Stanislav Papajik
bytom Breza 118 a Obec Breza, Breza 56.
Jedná sa o zámenu pozemkov, kde Stanislav Papajik, bytom Breza 118, prenecháva Obci Breza pozemok
registra E-KN parc. č. 985/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 967 m2 v podiele 1/1 k.ú. Breza a zamieňa
za pozemok registra E-KN parc. č. 20557/2, k.ú. Breza, vo výmere 816 m2, v podiele 1/1 vo vlastníctve obce
Breza.
Hlasovanie
za: 8 : Betík Anton, Betík Michal, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 1 : Anton Kolena
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Vypracovať zámennú zmluvu medzi Stanislav Papajik bytom Breza 118 a Obec Breza, Breza 56.
Jedná sa o zámenu pozemkov, kde Stanislav Papajik, bytom Breza 118, prenecháva Obci Breza pozemok
registra E-KN parc. č. 985/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 967 m2 v podiele 1/1 k.ú. Breza a zamieňa
za pozemok registra E-KN parc. č. 20557/2, k.ú. Breza, vo výmere 816 m2, v podiele 1/1 vo vlastníctve obce
Breza.
K bodu 14. Rôzne
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a informoval o:
- rozšírení kanalizácie v časti ulice za potokom v dĺžke 271 m,
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-

-

rozšírení vodovodu pod školou,
rozšírení elektrickej energie pod školou,
rozšírení verejného osvetlenia pod školou,
otváracích hodinách krčmy v budove COOP JEDNOTY. Sťažujú sa občania na hluk, neporiadok
a otváracie hodiny. Keďže obec Breza nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie tak neurobíme nič.
Môžeme len napísať list na nápravu na dodržiavanie poriadku. Následne treba vypracovať všeobecne
záväzné nariadenie, prerokovať ho a schváliť.
projektoch - „Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu“( 9 ks okien, vstupové dvere, prestavba
sociálnych zariadení, výmena podlahy do vstupnej časti chodby, modernizácia osvetlenia a úprava stien
vo vstupnej časti)
- „Výstavba detského ihriska“ ( šmýkačky, detský kolotoč, prevažovacia
hojdačka, pružinové hojdačky)
- „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Breza II. etapa“ v rámci výzvy číslo V. P
HaZZ 2019 podať žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra SR a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.

Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Podanie projektu s názvom „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Breza II. etapa“ v rámci výzvy
číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.
-

založení združenia obcí ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec
Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca

Uznesenie č. 21/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
1. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec
Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca nasledovne:
a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave,
b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
c) predmet činnosti: Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej nemotorovej dopravy
(cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy
spájajúcej všetky zúčastnené obce: Obec Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec Krušetnica, Obec Lomná,
Obec Breza, Obec Lokca,
d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje: neurčitá.
2. Vstup Obce Breza do združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave.
3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave v priloženom znení spolu so
všetkými jej prílohami.
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4. Do funkcie člena valného zhromaždenia starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD.
5. Do funkcie predsedu Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave starostu Obce Oravská Lesná
JUDr. Mareka Majdiša, PhD., ktorý predseda je štatutárnym orgánom združenia.
6. Poverenie starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. na podpísanie zmluvy o zriadení Združenia obcí pre
rozvoj cestovného ruchu na Orave so všetkými jej prílohami (stanov združenia, oznámenie, plnomocenstvo) a
na všetky právne úkony spojené so založením združenia.
-

žiadosti Základnej školy s materskou Breza o zmene výšky poplatkov za využívanie viacúčelovej haly
verejnosťou. Navrhujú, aby sa poplatky zvýšili nasledovne:
1 hod. pracovný deň z 5 € na 6 €
1 hod. sobota, nedeľa a sviatok zo 6 € na 8 €
Zmenu žiadajú od 01.09.2019.

Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Výšku poplatkov za využívanie viacúčelovej haly verejnosťou.
- 1 hod. pracovný deň 6 €
- 1 hod. sobota, nedeľa a sviatok 8 €
S účinnosťou od 01.09.2019.
-

žiadosti oravského pramienku o poskytnutie finančného príspevku na vystúpenie II. ročníka Brezanská
heligónka v sume 200,00 € na organizovanie tejto akcie.

Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Poskytnutie finančného príspevku Oravskému pramienku na vystúpenie II. ročníka Brezanská heligónka
v sume 200,00 € na organizovanie tejto akcie.
-

dňa 25.05.2019 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľné hasičského zboru Breza. Volili si
funkcie: - predseda - Ing. Jozef Maťovčík
- podpredseda - Zuzana Urbaníková
- strojník - Adam Urbaník
- veliteľ - Jaroslav Volček
- revízor - Jozef Verníček
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-

- tajomník - Stanislav Kormaňák
- referent pre mládež - Rebeka Hládeková
koncom augusta sa bude konať 90. Výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Breza,
dňa 09.06.2019 sa bude konať DEŇ RODINY na ihrisku Pod hájom,
dňa 28.07. 2019 sa bude konať futbalový turnaj ulíc.

V tomto bode vystúpil aj predseda Komisie mládeže a športu - Peter Sitárik, kde infomoval prítomných
o doplnení členov do komisie mládeže a športu v zložení: Ing. Kormaňák Miloš, Durčák Emil, Sitárik Pavol od
01.07.2019.
Hlasovanie
za: 9 : Betík Anton, Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová
Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc. Volček Jozef
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Doplnenie členov do Komisie mládeže a športu v zložení: Ing. Kormaňák Miloš, Durčák Emil, Sitárik Pavol od
01.07.2019.
K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 h.
Zapísala: Mgr. Mária Majcherová
Overovatelia:
Ing. Kormaňák Miloš
Ing. Maťovčík Jozef

..................................................
..................................................
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Breze
konaného dňa 31. mája 2019

Uznesenie č. 9/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Interpelácie
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 10/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2019
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 11/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2019.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 12/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
1. Záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 50 791,59 €.
b) berie na vedomie
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 124 978,02 €.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 13/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
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Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Breza za rok 2018.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 14/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
zaplatenie faktúr z rezervného fondu
- v sume 17 172,00 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1 na stavbe „Komplexné zníženie
spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze“.
- v sume 7 290,82 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. A142018 na stavbe
„Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 2 976,02 €, faktúru firme DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271,
029 53 Breza - za prevedené stavebné práce na základe Dodatku č. 1 na stavbe „Stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice v Breze“.
- v sume 13 038,77 €, faktúru firme PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená - za prevedené
práce „Kamerový systém obce Breza“.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 15/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods.2 zákona
č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 16/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 1/2019 o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube
detí a školskej jedálni.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 17 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Kúpna zmluva medzi Jakub Náčin, bytom Breza 205 a manželka Monika Náčinová rod. Vnučáková, Breza
362 a Obec Breza, Breza 56, sa bude prejednávať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 18 /2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Zámennú zmluvu medzi Vladimír Dudášik, rod. Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková, rod. Bakošová,
obaja bytom Breza 492 a Obec Breza, Breza 56.
Vladimír Dudášik a manželka Štefánia Dudášiková prenecháva Obci Breza pozemky registra E-KN parc. č.
1380/1 k.ú. Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 59 m2 v podiele 120/560, E-KN parc. č. 16257 k.ú.
Breza, druh pozemku orná pôda vo výmere 25 m2 v podiele 8/50 a Obec Breza prenecháva Vladimírovi
Dudášikovi a manželke Štefánii Dudášikovej pozemok registra C-KN parc. č. 254/10, k.ú. Breza, druh
pozemku ostatná plocha vo výmere 8 m2, v podiele 1/1, na základe geometrického plánu č. 37048201194/2018, vyhotovený Ing. Jaroslavom Genšorom, geodetická kancelária, nám. A Bernoláka 377, 029 01
Námestovo.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Vypracovať zámennú zmluvu medzi Stanislav Papajik bytom Breza 118 a Obec Breza, Breza 56.
Jedná sa o zámenu pozemkov, kde Stanislav Papajik, bytom Breza 118, prenecháva Obci Breza pozemok
registra E-KN parc. č. 985/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 967 m2 v podiele 1/1 k.ú. Breza a zamieňa
za pozemok registra E-KN parc. č. 20557/2, k.ú. Breza, vo výmere 816 m2, v podiele 1/1 vo vlastníctve obce
Breza.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 20/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Podanie projektu s názvom „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Breza II. etapa“ v rámci výzvy
číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov projektu z vlastných prostriedkov.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 21/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
1. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec
Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca nasledovne:
a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave,
b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
c) predmet činnosti: Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej nemotorovej dopravy
(cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy
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spájajúcej všetky zúčastnené obce: Obec Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec Krušetnica, Obec Lomná,
Obec Breza, Obec Lokca,
d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje: neurčitá.
2. Vstup Obce Breza do združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave.
3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave v priloženom znení spolu so
všetkými jej prílohami.
4. Do funkcie člena valného zhromaždenia starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD.
5. Do funkcie predsedu Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave starostu Obce Oravská Lesná
JUDr. Mareka Majdiša, PhD., ktorý predseda je štatutárnym orgánom združenia.
6. Poverenie starostu obce Mareka Majdiša, JUDr., PhD. na podpísanie zmluvy o zriadení Združenia obcí pre
rozvoj cestovného ruchu na Orave so všetkými jej prílohami (stanov združenia, oznámenie, plnomocenstvo) a
na všetky právne úkony spojené so založením združenia.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 22/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Výšku poplatkov za využívanie viacúčelovej haly verejnosťou.
- 1 hod. pracovný deň 6 €
- 1 hod. sobota, nedeľa a sviatok 8 €
S účinnosťou od 01.09.2019.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 23/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Poskytnutie finančného príspevku Oravskému pramienku na vystúpenie II. ročníka Brezanská heligónka
v sume 200,00 € na organizovanie tejto akcie.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 24/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Doplnenie členov do Komisie mládeže a športu v zložení: Ing. Kormaňák Miloš, Durčák Emil, Sitárik Pavol od
01.07.2019.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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