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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breza,
konaného dňa 24.mája 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce
Poslanci:

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

Neprítomní:

Ing Jozef Maťovčík, Bc. Volček Jozef

Ďalší prítomní: Serdelová Alena, hlavný kontrolór obce
PaedDr. Rabčanová Eva, riaditeľka ZŠ s MŠ
Verejnosť: ---------PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Všeobecne záväzné nariadenia č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Breza-protest prokurátora prerokovanie
5. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2015
6. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2016
8. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016
9. Úprava rozpočtu r. 2016
10. Petícia - Zastavme hazard!
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1 o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území obce Breza
12. Informácie starostu obce
13. Rôzne
14. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
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, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Kormaňák Stanislav, Sitárik Peter
Návrhová komisia:
Matejčíková Oľga, Betík Anton
Zapisovateľka:
Mária Durčáková
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrhy:
Požiadal prítomných poslancov k doplneniu programu. Nikto z prítomných poslancov
nepodal návrh na doplnenie programu.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Všeobecne záväzné nariadenia č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Breza-protest prokurátora prerokovanie
5. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2015
6. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2015
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2016
8. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016
9. Úprava rozpočtu r. 2016
10. Petícia - Zastavme hazard!
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11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1 o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území obce Breza
12. Informácie starostu obce
13. Rôzne
14. Záver

K bodu 3. Interpelácie
Anton Betík - mal pripomienku ohľadom dopravnej značky pri zastávke
Peter Sitárik – pripomienka ohľadom miestnej komunikácie Pod zárubami
- pripomienka ohľadom smetí pri športovo-rekreačnom zariadení v obci
- poznámka k ničeniu vodovodného kohútika pri kostole na miestnom cintoríne
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 11/2016 :
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. Všeobecne záväzné nariadenia č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Breza-protest prokurátora prerokovanie
V tomto bode starosta informoval poslancov o proteste prokurátora pod sp.zn. Pd 37/16/55072 zo dňa 22.4.2016 proti ustanoveniu §4 ods.1,2,5 k VZN č.2/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Breza.
Protest prokurátora je prílohou zápisnice.
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Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 12/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
vyhovuje protestu prokurátora sp.zn. Pd 37/16/5507-2 zo dňa 22.4.2016 a zrušuje
ustanovenia §4 odst. 1,2,5.
a) schvaľuje
Úpravu VZN č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Breza.
K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2015
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a predniesla správu
hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2015. Po prečítaní správy neboli
žiadne dotazy zo strany poslancov. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej
činnosti za rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 13/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti za rok 2015.
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K bodom 6. a) Návrh záverečného účtu obce Breza a rozpočtové hospodárenie za rok
2015 a b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Breza a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015
K tomuto bodu boli starosta obce a poslanci informovaní o rozpočte obce Breza za rok 2015,
rozbore plnenia príjmov za rok 2015, rozbore čerpania výdavkov za rok 2015,
prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2015, tvorbe a použití prostriedkov
peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu, bilancií aktív a pasív k 31.12.2015,
prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015, hospodárenie príspevkových organizácií, prehľad
o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z., podnikateľská činnosť, finančné usporiadanie vzťahov voči:
zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí, rozpočtom VÚC a hodnotenie plnenia programov obce.
Keďže obec v roku 2015 vytvorila prebytok v sume 161 017,80 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu v sume 161 017,80 EUR
použiť na tvorbu rezervného fondu.
Záverečný účet obce Breza a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta obce navrhol použitie finančných prostriedkov v sume 87 000,00 EUR z rezervného
fondu na zaplatenie faktúry firme DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará
Ves 271. 029 53 Breza - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a zaplatenie faktúry
DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť, a.s. za stavebné práce podľa ZoD č.5/2016 na
stavbe „ Modernizácia palivovej sústavy a prístavba kotolne Breza“ v sume 35 826,60 EUR.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce p. Alenu Serdelovú o podanie správy - Odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Breza a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015.
Hlavná kontrolórka odborné stanovisko predniesla všetkým prítomným a odporučila
poslancom OZ vyjadriť súhlas a schváliť Záverečný účet obce Breza a celoročné
hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. Odborné stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Uznesenie č.14 /2016 :
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 rozpočtové hospodárenie za rok 2015
2.
2.1. prebytok hospodárenia v sume 161 017,80 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
2.2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 161 017,80 EUR.
a) berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Breza a celoročné
hospodárenie za rok 2015.
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza za II. polrok 2016
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a informovala starostu obce
a prítomných poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breza
na II. polrok 2016. Po prečítaní návrhu neboli žiadne dotazy zo strany poslancov. Po tomto
dal starosta hlasovať, kto je za návrh. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza
na II. polrok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 15/2016:
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 2016.
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K bodu 8. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla rozpočet a skutočnosť k 31.3.2016 za
Obec Breza a Základnú školu s materskou školou Breza. Po prečítaní návrhu neboli žiadne
otázky zo strany poslancov. Rozpočet a skutočnosť k 31.03.2016 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 16/2016 :
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 31.3.2016
K bodu 9. Úprava rozpočtu r. 2016
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla návrh na schválenie úpravy rozpočtu r.
2016. Táto úprava sa týka tak príjmov ako aj výdavkov. Po prečítaní návrhu neboli žiadne
dotazy zo strany poslancov. Úprava rozpočtu r. 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 17/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b) berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 1/2016 - 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
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b) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - 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 10. Petícia-Zastavme hazard!
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s petíciou Zastavme hazard! Komisia verejného
poriadku preskúmala predloženú petíciu a vyhotovila zápisnicu o prehodnotení petície.
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 18/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
petíciu-Zastavme hazard!
K bodu 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1 o zákaze prevádzkovania
niektorých hazardných hier na území obce Breza
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval prítomných poslancov o Návrhu všeobecne
záväzného nariadenia č.1 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce
Breza.
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 19/2016 :
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 č.1 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Breza
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K bodu 12. Informácie starostu
V tomto bode starosta informoval o:
- družbe s ČR-pripravená slávnostná dohoda na 2. júna 2016
Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 20/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie starostu
K bodu 13. Rôzne
-

V tomto bode vystúpila tiež predsedníčka komisie kultúry a oboznámila prítomných
o pripravovaných akciách-Deň detí a Deň otcov

Za: 7 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Sitárik Peter
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 21/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie
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:
Stanislav Kormaňák...................................................
Peter Sitárik................................................................
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