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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breza,
konaného dňa 24. novembra 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce
Poslanci:

Betík Anton
Mgr. Hládeková Emília
Kolena Anton
Kormaňák Stanislav
Ing. Ľubová Ľubica
Matejčíková Oľga
Ing. Maťovčík Jozef
Sitárik Peter
Bc. Volček Jozef

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť: ----------

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017
5. Úprava rozpočtu r. 2017
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
7. Návrh rozpočtu r.2018-2020
8. Zámenná zmluva Sihelský Ján
9. Zámenná zmluva Verníčková Helena
10. Rôzne
11. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr.Hládeková Emília, Matejčíková Oľga
Návrhová komisia:
Ing.Ľubová Ľubica, Bc.Volček Jozef
Zapisovateľka:
Mária Durčáková
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrhy:
Požiadal prítomných poslancov k doplneniu programu. Nikto z prítomných poslancov
nepodal návrh na doplnenie programu.
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, 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. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017
5. Úprava rozpočtu r. 2017
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
7. Návrh rozpočtu r. 2018-2020
8. Zámenná zmluva Sihelský Ján
9. Zámenná zmluva Verníčková Helena
10. Rôzne
11. Záver
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K bodu 3. Interpelácie

Ing. Ľubica Ľubová- pripomienka- zastávka smerom na Beňadovo
Starosta informoval, že zastávka musí byť na obecnom pozemku
Anton Betík – pripomienka- zničená zastávka
Starosta informoval o plánovanom monitorovacom systéme
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 37/2017 :
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. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla rozpočet a skutočnosť k 30.09.2017 za
Obec Breza a Základnú školu s materskou školou Breza. Po prečítaní návrhu neboli žiadne
otázky zo strany poslancov. Rozpočet a skutočnosť k 30.09.2017 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 38/2017 :
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 30.09.2017
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K bodu 5. Úprava rozpočtu r. 2017
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla návrh na schválenie úpravy rozpočtu r.
2017. Táto úprava sa týka tak príjmov ako aj výdavkov. Po prečítaní návrhu neboli žiadne
otázky zo strany poslancov. Úprava rozpočtu r. 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 39/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2017 - 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

b) berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 9/2017 - 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 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok
2018/2020
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a predniesla Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra obce Breza k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020. Po
podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2018 a predbežne 2018-2020
doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 a vziať na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018-2020. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na rok 2018-2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 40/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020.
K bodu 7. Návrh rozpočtu 2018-2020
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla návrh rozpočtu na 2018-2020.
Podrobne príjmy ako aj výdavky. Po prečítaní návrhu neboli žiadne dotazy zo strany
poslancov. Návrh rozpočtu na rok 2018-2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 41/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2018
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2018-2020
K bodu 8/ Zámenná zmluva Sihelský Ján a Sihelská Terézia
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o zámennej zmluve Jána Sihelského
a Terézie Sihelskej, bytom Breza č.434 o obcou Breza. Jedná sa o zámenu pozemkov
v kat.území obce Breza:
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1.C-KN parc.č. 1071/4, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o výmere 95 m2 v podiele1/1,
pozemku E-KN parc.č. 879, druh pozemku – orná pôda o výmere 5 m2 v podiele 1/1,
pozemku E-KN parc.č. 882, druh pozemku – orná pôda o výmere 9 m2 v podiele 1/1 a
pozemku E-KN parc.č. 884, druh pozemku – orná pôda o výmere 50 m2 v podiele 1/1.
novovytvorené pozemky geometrickým plánom č. 168/2017, vyhotoveným Jozefom
Brandysom, Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo:
-z pozemku C-KN parc.č. 1071/4, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o výmere 95 m2 a
pozemku E-KN parc.č. 882, druh pozemku – orná pôda o výmere 9 m2 bol vytvorený
pozemok registra C-KN parc.č. 1071/6-druh pozemku - trvalý trávnatý porast, vo výmere 6
m2 .
-z pozemku E-KN parc.č. 879, druh pozemku – orná pôda o výmere 5 m2 a pozemku E-KN
parc.č. 882, druh pozemku – orná pôda o výmere 9 m2 bol vytvorený pozemok registra C-KN
parc.č. 1403/9-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 6 m2 ,
-z pozemku E-KN parc.č. 884, druh pozemku – orná pôda o výmere 50 m2 bol vytvorený
pozemok registra C-KN parc.č. 1403/5-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo
výmere 42 m2 nachádzajúci sa v obci Breza, katastrálnom území obce Breza.
2. Podľa Listu vlastníctva č.3661 k.ú. obec Breza je výlučným vlastníkom pozemku E-KN
parc.č.20627/2, druh pozemku – vodná plocha o výmere 3109m2 v podiele 1/1.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 42/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
zámennú zmluvu medzi Ján Sihelský, Terézia Sihelská a Obec Breza. Jedná sa o zámenu
pozemkov parcela registra C-KN parc.č. 1271/56-druh pozemku - trvalý trávnatý porast, vo
výmere 2 m2 a parcela registra C-KN parc.č. 1403/4-druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorie, vo výmere 47 m2, zamieňajúci č.1 a parcely registra C-KN parc.č. 1071/6-druh
pozemku - trvalý trávnatý porast, vo výmere 6 m2 v podiele 1/1, parcely registra C-KN parc.č.
1403/9-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 6 m2 v podiele 1/1 nadobúda
do vlastníctva Ján Sihelský a Terézia Sihelská.
pozemky C-KN parc.č. 1403/5-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 42
m2 v podiele 1/1 nadobúda Obec Breza
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K bodu 9/ Zámenná zmluva Verníčková Helena
V tomto bode starosta informoval o :
1. Zámennej zmluve Heleny Verníčkovej, rod. Knápikovej,bytom Breza č.83 a obce Breza.
Jedná sa o zámenu pozemkov:
Novovytvorené pozemky C-KN parc.č.796 k.ú.Breza, druh pozemku orná pôda o výmere
201m2 v podiele 1/1 a C-KN parc.č. 797/3 k.ú Breza, druh pozemku lesný pozemok
v celkovej výmere 100 m2 v podiele 1/1 nadobúda do výlučného vlastníctva Helena
Verníčková a novovytvorenú parcelu registra C-KN parc.č.793/6, druh pozemku trvalý trávny
porast vo výmere 301 m2 nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Breza.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 43/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Zámennú zmluvu medzi Helena Verníčková, bytom Breza č.83 a obec Breza.
Jedná sa o zámenu pozemkov:
Novovytvorené pozemky C-KN parc.č.796 k.ú.Breza, druh pozemku orná pôda o výmere
201m2 v podiele 1/1 a C-KN parc.č. 797/3 k.ú Breza, druh pozemku lesný pozemok
v celkovej výmere 100 m2 v podiele 1/1 nadobúda do výlučného vlastníctva Helena
Verníčková a novovytvorenú parcelu registra C-KN parc.č.793/6, druh pozemku trvalý trávny
porast vo výmere 301 m2 nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Breza.

K bodu 10. Rôzne
V tomto bode starosta informoval o :
1. poverení Doc.PhDr.Augustína Maťovčíka, DrSc. zostavením monografie obce Breza-druhé
rozšírené a doplnkové vydanie
2.Žiadosti Beskydy bez hraníc,o.z.o poskytnutie dotácie na dokončenie turistickej rozhľadne
na Brabírke
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 44/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
finančnú dotáciu na dokončenie turistickej rozhľadne na Brabírke vo výške 500 eur pre
organizáciu Beskydy bez hraníc,o.z.
3.Žiadosti Jozefa Sitárika, bytom Breza č.192 o odkúpenie pozemkov parc. C-KN č.107/5zastavané plochy a nádvoria o výmere 12,10 m2, prac.č.107/6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14,215 m2z dôvodu napojenia na miestnu komunikáciu
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 45/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) neschvaľuje
žiadosť Jozefa Sitárika, bytom Breza č.192 o odkúpenie pozemkov parc. C-KN č.107/5zastavané plochy a nádvoria o výmere 12,10 m2, prac.č.107/6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14,215 m2 z dôvodu plánovanej výstavby miestnej komunikácie na týchto
pozemkoch
4. Peter Sitárik informoval o schôdzi urbárskeho spoločenstva dňa 6.11.2017
5. o rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov
6. o Jednoduchých pozemkových úpravách
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 46/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie
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Starosta na záver poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.45 h.
Zapísala: Mária Durčáková
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Overovatelia:
Mgr.Emília Hládeková...............................................
Oľga Matejčíková.......................................................
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Breze
konaného dňa 24.novembra 2017
Uznesenie č. 37/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Interpelácie
Uznesenie č. 38/2017 :
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 30.09.2017
Uznesenie č. 39/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2017 - 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
b) berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 9/2017 - 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
Uznesenie č. 40/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020.
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Uznesenie č. 41/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2018
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2018-2020
Uznesenie č. 42/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
zámennú zmluvu medzi Ján Sihelský, Terézia Sihelská a Obec Breza. Jedná sa o zámenu
pozemkov parcela registra C-KN parc.č. 1271/56-druh pozemku - trvalý trávnatý porast, vo
výmere 2 m2 a parcela registra C-KN parc.č. 1403/4-druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorie, vo výmere 47 m2, zamieňajúci č.1 a parcely registra C-KN parc.č. 1071/6-druh
pozemku - trvalý trávnatý porast, vo výmere 6 m2 v podiele 1/1, parcely registra C-KN parc.č.
1403/9-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 6 m2 v podiele 1/1 nadobúda
do vlastníctva Ján Sihelský a Terézia Sihelská.
pozemky C-KN parc.č. 1403/5-druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 42
m2 v podiele 1/1 nadobúda Obec Breza
Uznesenie č. 43/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Zámennú zmluvu medzi Helena Verníčková, bytom Breza č.83 a obec Breza.
Jedná sa o zámenu pozemkov:
Novovytvorené pozemky C-KN parc.č.796 k.ú.Breza, druh pozemku orná pôda o výmere
201m2 v podiele 1/1 a C-KN parc.č. 797/3 k.ú Breza, druh pozemku lesný pozemok
v celkovej výmere 100 m2 v podiele 1/1 nadobúda do výlučného vlastníctva Helena
Verníčková a novovytvorenú parcelu registra C-KN parc.č.793/6, druh pozemku trvalý trávny
porast vo výmere 301 m2 nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Breza.
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Uznesenie č. 44/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
finančnú dotáciu na dokončenie turistickej rozhľadne na Brabírke vo výške 500 eur pre
organizáciu Beskydy bez hraníc,o.z.
Uznesenie č. 45/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) neschvaľuje
žiadosť Jozefa Sitárika, bytom Breza č.192 o odkúpenie pozemkov parc. C-KN č.107/5zastavané plochy a nádvoria o výmere 12,10 m2, prac.č.107/6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14,215 m2 z dôvodu plánovanej výstavby miestnej komunikácie na týchto
pozemkoch
Uznesenie č. 46/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie
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