ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breza,
konaného dňa 5. decembra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Matejčík Ladislav, starosta obce
Poslanci:

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

Neprítomní: Betík Michal
Bc. Volček Jozef
Serdelová Alena, hlavný kontrolór obce
Ďalší prítomní: -----------------------------------------------

Verejnosť: -----------------------------------------------------

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Úprava rozpočtu r. 2019
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022
7. Návrh rozpočtu 2020-2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na I. polrok 2020
9. Rôzne
10. Záver
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K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 2
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Betík Anton, Matejčíková Oľga
Zapisovateľka:

Mgr. Majcherová Mária

Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrhy:
Požiadal prítomných poslancov k doplneniu programu. Nikto z prítomných poslancov nepodal návrh na
doplnenie programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Úprava rozpočtu r. 2019
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022
7. Návrh rozpočtu 2020-2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na I. polrok 2020
9. Rôzne
10. Záver
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K bodu 3. Interpelácie
Sitárik Peter - pripomienka

- ohľadom rozkopávok na MK, je potrebné MK dať do pôvodného stavu

Betík Anton - pripomienka

- ohľadom vyznačenia čiar pri COOP Jednote pre parkovisko

Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2019 :
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. Úprava rozpočtu r. 2019
V tomto bode vystúpila účtovníčka Mgr. Majcherová Mária a predniesla rozpočtové opatrenie č. 5/2019 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: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 - 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 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V tomto bode vystúpil Ing. Matejčík Ladislav a predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza
č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci
si podrobne preštudovali návrh VZN. Po preštudovaní návrhu VZN neboli žiadne otázky zo strany poslancov.
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a predniesla Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Breza k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022. Po podrobnom oboznámení sa s návrhom
rozpočtu na rok 2020 a predbežne 2021-2022 doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na
rok 2020 a vziať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021-2022. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2019 :
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 2020
b) berie na vedomie
Návrh rozpočtu na roky 2021-2022

K bodu 7. Návrh rozpočtu 2020-2022
V tomto bode vystúpila Mgr. Majcherová Mária a predniesla návrh rozpočtu na 2020-2022. Podrobne príjmy
ako aj výdavky. Po prečítaní návrhu neboli žiadne dotazy zo strany poslancov. Návrh rozpočtu na rok 20202022 tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/2019 :
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 2020
Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce

a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu na roky 2021-2022
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na I. polrok 2020
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 I. polrok 2020. 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 I. polrok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: 7 : Betík Michal, Kolena Anton, Ing. Kormaňák Miloš, Ing. Ľubová Ľubica, Matejčíková
Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53/2019 :
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 I. polrok 2020

K bodu 9. Rôzne
Starosta informoval o:
➢
➢
➢
➢

zadnej snehovej radlice, je potrebné ju zakúpiť pre lepšie odhŕňanie snehu,
vianočných trhoch, ktoré sa uskutočnia dňa 14.12.2019
poslaneckom plese, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2020
žiadosti Betíkovej Ivany, Breza 192 o predĺžení zmluvy o nájme nebytových priestorov. Je potrebná
obhliadka priestorov a prepočítať m2 a určiť dĺžku nájmu. Starosta navrhol komisiu v zložení: Betík
Anton, Ing. Maťovčík Jozef, Kolena Anton a Ing. Matejčík Ladislav.
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K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.15 h.
Zapísala: Mgr. Mária Majcherová

Overovatelia:
Betík Anton

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

Matejčíková Oľga

..................................................
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Breze
konaného dňa 5. decembra 2019
Uznesenie č. 48/2019 :
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. 49/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 - 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. 50/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Breza č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 51/2019 :
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 2020
b) berie na vedomie
Návrh rozpočtu na rok 2021-2022
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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Uznesenie č. 52/2019 :
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 2020
Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce

a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu na roky 2021-2022
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Uznesenie č. 53/2019 :
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 I. polrok 2020

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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