Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo dňa 07.02.2019
o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke

Prítomní:
starosta:

Mgr. Branislav Knechta

počet poslancov:

7

prítomní:

Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Igor Melicher
Peter Pagáč
Mgr. Marta Porubiaková
Peter Zavaterník

náhradník:

Ján Prepelica

Zamestnankyňa obce:
Iveta Pauerová
Hlavný kontrolór:

JUDr. Július Slavkovský

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej liatiny

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Branislav Knechta, starosta obce, ktorý
všetkých prítomných privítal. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných šesť poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina poslancov a preto je zasadnutie uznášania schopné.
Mgr. Branislav Knechta za zapisovateľku určil Ivetu Pauerovú, za overovateľov zápisnice určil
poslankyne Janu Kuklovú a Mgr. Martu Porubiakovú. Do návrhovej komisie navrhol poslancov
Jozefa Hedvigyho a Petra Zavaterníka.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
a) berie na vedomie určených overovateľov zápisnice Jana Kuklová, Mgr. Marta Porubiaková
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jozef Hedvigy, Peter Zavaterník.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Peter Zavaterník
0
0

Starosta uviedol, že ďalším bodom je schválenie programu zasadnutia. Program bol zverejnený,
poslanci ho mali k dispozícii. Navrhol do programu doplniť informáciu o zástupcovi starostu obce.
Opýtal sa kto je za to, aby sa tento bod mohol do programu doplniť.

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Peter Zavaterník
0
0

Program rokovania po doplnení bodu o určení zástupcu starostu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Informácia o určení zástupcu starostu
Zloženie sľubu náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva
Vyradenie brúsky na parkety
Úprava platby za kúrenie v kultúrnom dome a zasadačke
Ponuka kamerového systému
Oprava - Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválenie nákupu obecného auta
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breznička na I. polrok 2019
Výmena poslancov - komisie
Komunitný plán obce
Rôzne
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Diskusia

Starosta dal hlasovať o schválení programu rokovania s doplneným bodom.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje program rokovania v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
ZA:
6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

K bodu č. 1) Informácia o určení zástupcu starostu
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že za zástupcu starostu obce určuje p. Jozefa Hedvigyho.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie informáciu starostu o určení poslanca Jozefa
Hedvigyho za zástupcu starostu obce
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

5 Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta Porubiaková,
Peter Zavaterník
0
1 Jozef Hedvigy

K bodu č. 2) Zloženie sľubu náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce uviedol, že Mgr. Eva Šuľajová sa vzdala svojho
poslaneckého mandátu. Ako náhradník za ňu nastúpi p. Ján Prepelica, ktorý zloží sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Ján Prepelica zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Iveta
Miadoková, predsedkyňa MVK mu odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca OZ.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke konštatuje, že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva
v Brezničke Ján Prepelica zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 3/ Vyradenie brúsky na parkety
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že brúska na pakety je asi 50-ročný stroj, ktorý je
podmienečne funkčný. Keď ho niekto vie ovládať, tak s ním vie robiť, ale keď ho nevie ovládať, tak
s ním robiť nevie. Stroj niekoľkokrát požičal s tým, že mu ho vrátili, že nefunguje, že trhá
šmirgľové papiere. Uviedol, že by ho najradšej vyradil, dal do ponukovej súťaže, nech si ho niekto
kúpi a porobí. Uviedol, že parkety nemáme, takže stroj nevyužívame a na to, aby sme ho dva krát
do roka požičali za 20 eur, sa nám ho neoplatí držať. Požiadal poslancov, aby navrhli nejakú cenu.
Igor Melicher navrhol najnižšiu cenu 30 eur.
Starosta uviedol, že môže zavolať záujemcom o požičanie brúsky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje odpredaj neupotrebiteľného drobného majetku brúska na parkety, inventárne číslo 2, nadobúdacia cena 139,75 EUR, podľa najvyššej cenovej
ponuky. Najnižšia suma za odpredaj 30 Eur.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 4 Úprava platby za kúrenie v kultúrnom dome a zasadačke
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že doterajšie poplatky za kúrenie v niektorých prípadoch,
keď je nižšia teplota, nepostačujú a je nespravodlivé, aby platili všetci rovnako. Viacej sa kúri keď
je vonku – 10 stupňov, ako keď je + 15 stupňov. Uviedol, že najideálnejšie by bolo určiť cenu za
hodinu, nech si každý nechá kúriť koľko chce, koľko považuje za vhodné s tým, že by dostal

odporúčanie, že teraz v tomto období by si mal vybrať kúrenie 24 hodín, alebo 12 hodín. Každý by
bol oboznámený s tým, koľko by mal kúriť a koľko ho to vyjde s tým, že za kúrenie sa považuje 80
stupňová voda na výstupe z kotla, ktorý je nastavený na plynovom kotli, pretože kotlom na drevo sa
sála vykúriť nedá. Na plynovom kotli je nastavené deň - noc 80° toľko hodín, koľko si dotyčný
objedná a potom sa nebude môcť sťažovať, že má zimu, iba v tom prípade, ak by sme mu
odporučili málo hodín na kúrenie. Pre zasadačku odporučil polovičné doby kúrenia. Tam kde
vychádzajú väčšie sumy navrhol kompenzovať, znížiť cenu na osobu pre Brezničanov zo 40 centov
na 30. V prípade, že by celý poplatok za sálu aj s kúrením presiahol 100 eur, platilo by sa
maximálne 100 eur. Za osoby by bolo akože menej, ale to by platilo len v tom prípade, že si niekto
neobjednal veľa hodín navyše, pretože to sa dá zneužiť.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje úpravu platieb za kúrenie v kultúrnom dome
a zasadačke OcÚ: 1,50 €/hod., pričom za kúrenie sa považuje púšťanie 800 C teplej vody do
systému sály kultúrneho domu, resp. zasadačky OcÚ. Každý nájomca bude oboznámený
s odporúčanou dobou kúrenia pre sálu KD podľa tabuľky:
– pod 50 C - 24 hod. pred akciou + 6 hod. počas akcie
– pod 00 C - 18 hod. pred akciou + 6 hod. počas akcie
– pod 100 C - 12 hod. pred akciou + 6 hod. počas akcie
– pod 150 C - 6 hod. pred akciou + 3 hod. počas akcie
– nad 150 C - 4 hod. pred akciou + 2 hod. počas akcie
Pre zasadačku OcÚ sú odporúčané polovičné doby kúrenia.
Uvedené doby sú odporúčané ako minimálne a nezaručujú úplný komfort zúčastnených.
Poplatok pre osobu s trvalým pobytom v obci Breznička sa znižuje z 0,40 € na 0,30 €.
V prípade, že by poplatok za prenájom sály KD mal presiahnuť 100 €, platí sa iba 100 €.
Toto neplatí v prípade, že nájomca požaduje vykurovanie nad rámec odporúčaných hodín.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 5) Ponuka kamerového systému
Mgr. Branislav Knechta, starosta informoval, že dostal ponuku na kamerový systém. Uviedol, že
kamery potrebujeme na ochranu majetku. Informoval, že namiesto otočnej kamery pred obecným
úradom by sa umiestnili štyri kamery, na každý smer, aj okolo pošty a hasičskej zbrojnice. Otočná
kamera by sa umiestnila tak, aby snímala viacmenej kontajnery a okolie bývalého JRD na zbernom
dvore. V noci by snímala prípadne celý priestor, dá sa nastaviť aj režim počas ktorého by sa otáčala,
plus jedna, ktorá by snímala vstup do areálu. Na multifunkčné ihrisko by mala ísť určite jedna
kamera, ktorá by snímala ihrisko a jedna by mala snímať vypínač na svetlá, ktorý je zabezpečený
zámkou a keby niekto chcel, tak ho ľahko odlomí, lebo je z plastu. Ďalej uviedol, že by to bolo
hlavne na ochranu elektriny, lebo je tam aj malá skrinka, kde by sa žiadala ďalšia kamera. Uviedol,
že problém je trocha v tom, že signál by sa prenášal anténou a z bývalého areálu JRD nie je
viditeľnosť. Na obecný úrad nejaká je, ale je zlá a z multifunkčného ihriska žiadna. Majstri, čo tu
boli, to vymysleli tak, že odtiaľ vidno na starostov dom, takže by sa tam dala anténa. Uviedol, že by
tam v podstate mohlo byť aj nahrávacie zariadenie. Informoval občanov, že ide o sumu 4.598,- eur.
Uviedol, že samotné kamery nie sú drahé, jedna stojí 216 eur, ale je v tom všetko možné,

neskutočné množstvo kadejakých doplnkov, záložný zdroj, vypínač, vysielač, konzula, kabeláž,
inštalačný materiál, práce a z 216 eur je 736 eur.
Igor Melicher sa opýtal starostu, či pozeral okrem tejto jednej aj nejaké iné ponuky. Mali by ešte
pozrieť.
Starosta odpovedal, že ešte zatiaľ nie, ale s Jozefom Hedvigym sa dohodli, že pozrú aj nejaké iné
ponuky - možnosti. Uviedol, že v podstate v tomto smere nikoho iného nepozná a títo mu boli
odporučení.
Jozef Hedvigy uviedol, že to sú také odborné veci, že z nich sa do toho nikto nevyzná. Uviedol, že
toto je dosť veľká suma a keď by dostali druhú ponuku, vedeli by to porovnať, takže by to ešte
nechali otvorené.
Igor Melicher: Treba ešte pozrieť ďalšie ponuky
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke poveruje starostu o vypracovanie viacerých ponúk kamerového
systému pre obec
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 6) Oprava - Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že do všeobecne záväzného nariadenia bola vložená veta
v § 10 odstavec 6 – Chodníky okolo miestnych komunikácií sa v zimnom období neudržiavajú.
Táto veta nemá oporu v zákone, takže to navrhuje vypustiť. Vysvetlil, že to myslel ako informáciu
pre občanov, že nemáme kapacity na čistenie chodníkov a ani sa to neoplatí, lebo sú momentálne
v hroznom stave. Zapracovalo sa to do VZN, ale nemá to oporu v zákone, teda to musíme z tade
vypustiť.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje opravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Vypúšťa sa veta v §10 odstavec 6 „Chodníka okolo miestnych komunikácií sa v zimnom období
neudržiavajú.“
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

Peter Pagáč sa opýtal, aký význam to má, že sa neudržiavajú. Opýtal sa ako sa to bude riešiť, keď sa
na chodníku stane úraz a dotyčný bude chcieť uhradiť škodu, lebo chodník je obecný. Opýtal sa, či
sa takto zbavíme zodpovednosti.

Starosta sa ho opýtal, či má kapacity na udržiavanie chodníka, alebo či ich bude udržiavať.
Peter Pagáč uviedol, že sa pýta preto, lebo tomu nerozumie.
Mgr. Marta Porubiaková mu vysvetlila, že vo VZN bolo napísané, že chodníka sa v zime nebudú
udržiavať, čo nemá oporu v zákone, čiže poslanci iba vypúšťajú uvedenú vetu, čiže tam sa nič
nemení, len berú tú vetu, že chodníky sa v zime neudržiavajú, von.
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór uviedol, že štát tak nepriamo presunul túto kompetenciu
na obce, so všetkými povinnosťami, ovšem bez akejkoľvek náhrady – väčších príjmov. Obce z
objektívnych dôvodov nedokážu splniť odpratávanie všetkých verejných priestranstiev a myslí si,
že v tom najlepšom úmysle sa do VZN dostala tá nešťastná veta, ktorá tam nemá byť a týmto
opravným uznesením sa len odstráni nesúlad so zákonom. Ďalej na otázku poslanca Pagáča
odpovedal, že áno, obec zodpovedá za všetky verejné priestranstvá, aj keď nebudú odhrnuté. Podľa
neho na Slovensku neexistuje samospráva, ktorá dokáže kapacitne zvládnuť odhrnúť všetky verejné
priestranstvá. Uviedol, že niektoré obce to riešili nejakou dohodou pre dobrovoľníkov. Ak by sa
nejaký úraz stal, je tam náhrada škody, ale pán starosta povedal, že na to je uzatvorená poistka.
K bodu č. 7) Schválenie nákupu obecného auta
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že minulý rok sa rozprával s niektorými poslancami, že
Fábia je naozaj v žalostnom stave. Má 18 rokov. V rozpočte na tento rok máme na nákup auta
narozpočtované 3000 eur, lebo sa plánuje zakúpenie auta na štyri splátky. Informoval, že našiel
najlacnejšie auto – akčný model, ktorý práve vtedy prezentovali za 12.100,- eur, čo na štyri splátky
o 25 eur prekračuje rozpočet. Uviedol, že je v tom aj ťažné zariadenie.
Igor Melicher sa opýtal, čo bude so starým autom.
Starosta odpovedal, že by ho zatiaľ nechal na nejaké špinavé roboty, keď treba niečo previesť. Vozí
sa cement a pod..
Peter Pagáč sa opýtal, ako to starosta riešil minulý rok, či chodil na starom aute.
Starosta: Kam?
Peter Pagáč odpovedal, že keď šiel na služobnú cestu. Ďalej sa opýtal či sa teraz zistilo, že auto je
staré.
Starosta odpovedal, že napríklad do Bystrice k ekonómke chodí na svojom aute, alebo keď treba
niečo väčšie doviesť. Pokiaľ sa poslanec Pagáč pýtal, či teraz prišli na to, že je auto staré, tak asi
prepočul keď vravel, že už v minulom volebnom období sa s poslancami rozprávali, že to auto je
v hroznom stave a v rozpočte na tento rok je určená suma na 1. splátku.
Igor Melicher uviedol, že pokiaľ vie, auto sa využíva aj pre občanov, ktorí nemajú ako ísť na Ústav.
Starosta odpovedal, že to nie je nejak často, ale keď niekto potrebuje k lekárovi, tak ho odvezú.
Peter Pagáč sa opýtal, či starosta auto plánuje zobrať na štyri splátky a či uvedená cena je základná,
alebo či je to rozdiel na tie štyri splátky.
Starosta odpovedal, že nevie na ktorú cenu sa pýta.
Peter Pagáč: Celková cena.
Starosta: 12.100,- ?
Peter Pagáč sa opýtal, či sa ide zobrať na štyri splátky.
Starosta odpovedal, že áno, 3.024 eur je ročná splátka.
Peter Pagáč: Čiže nie nejaká mesačná splátka na päť rokov.
Starosta odpovedal, že nie, nie je tam žiadne navýšenie ani o cent, je to na splátky.
Peter Pagáč sa opýtal či je to pevná cena.
Starosta odpovedal, že áno a v podstate je to maximálna cena, ktorú dal servis ako ponuku, že oni
za tú cenu auto dodajú, ak si ho objednáme. Informoval, že požiadavka na auto musí prejsť cez
elektronický kontrakčný systém ako riadna verejná súťaž, čiže musíme kúpiť od toho, kto dá
najnižšiu cenu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje nákup osobného motorového vozidla značky
ŠKODA Fabia Combi TEAM s parametrami podľa predloženej ponuky v cene do 12 100, 00 Eur
s financovaním na štvrtiny.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breznička na I. polrok 2019
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti. Uviedol, že plán
kontrolnej činnosti je rozdelený na tri časti a to samotná kontrolná činnosť, odborné stanoviská
a správy a ostatná vykonávaná činnosť, ktoré podrobne rozvinul.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Breznička na 1. polrok 2019
Hlasovanie:
ZA:
7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
K bodu č. 9) Výmena poslancov - komisie
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že nakoľko sa Mgr. Eva Šuľajová vzdala poslaneckého
mandátu, musí prejsť z niektorých komisií kde môžu byť len poslanci, respektíve tam, kde bola
predsedom komisie, môže byť len poslanec. Predložil návrh zmien v nasledovných komisiách:
– Komisia na ochranu verejného záujmu:
doterajší predseda Mgr. Eva Šuľajová, nový predseda Peter Zavaterník, členovia Ján
Prepelica, Peter Pagáč
– Komisia ochrany verejného poriadku a komisia pre vybavovanie sťažností
Ján Prepelica sa presúva z radov obyvateľov obce medzi poslancov
– Komisia športu, kultúry a mládeže
navrhnutý predseda Igor Melicher a člen poslanec Peter Pagáč
Mgr. Eva Šuľajová sa presúva z radov poslancov medzi obyvateľov obce
– Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, protinákazová, protipožiarna
a protipovodňová
na miesto Mgr. Šuľajovej sa za člen dopĺňa poslanec Ján Prepelica
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje výmenu poslancov v komisiách:
A / Komisiu na ochranu verejného záujmu
Vol í:
a) predsedu komisie: poslanca Petra Zavaterníka
b) členov komisie: poslanca OZ Jána Prepelicu
C/ Komisiu ochrany verejného poriadku a komisiu pre vybavovanie sťažností
Volí:
b) členov komisie: poslanca OZ Jána Prepelicu
D/ Komisiu športu, kultúry a mládeže
Volí:
b) členov komisie: obyvateľku obce Mgr. Evu Šuľajovú
E/ Komisiu výstavby, územného plánovania,
protipožiarna a protipovodňová
Volí:
b) členov komisie: poslanca OZ Jána Prepelicu
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

životného

prostredia,

protinákazová,
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K bodu č. 10) Komunitný plán obce
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že Komunitný plán obce máme konečne vypracovaný.
Malo to byť už vlani, táto zákonná povinnosť mu unikla, čo nebude tajiť. Bola to aj podmienka,
aby obec mohla dostať dotácie z VÚC, čiže okamžite ako bude komunitný plán obce schválený, tak
bude doručený do Banskej Bystrice na VÚC a dúfa, že to bude ešte v takom čase, že to bude platné
k tomu, aby obec dostala dotácie. Uviedol, že určite budeme žiadať dotáciu na tento rok na MDD,
takže ju dostaneme, keď podmienka bude splnená, uznajú nám to, aj keď to bude dodatočne.
Uviedol, že komunitný plán obce je dokument, ktorý sa týka sociálnych služieb obce. Uviedol, že
podľa neho to pre našu obec až taký význam nemá, pretože sociálnych služieb veľa neposkytujeme.
Na vypracovanie komunitného plánu dostal ponuku za 100 eur a ponuku za 600 eur, kde by bol
komunitný plán pre našu obec šitý na mieru. Vybral si možnosť, aby sa splnila zákonná povinnosť.
Ďalej uviedol, že keď príde k tomu, že budeme potrebovať kvalitnejší plán, tak si dáme vypracovať
kvalitnejší,
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Breznička
2019-2023
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
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ZDRŽAL SA:

0

K bodu č. Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta vyzval poslancov, aby predložili prípadné návrhy.
Peter Pagáč uviedol, že sa blíži jar, začne sa kosiť a upratovať záhrada. Navrhol zriadiť jeden krát
do týždňa v pondelok, alebo sobotu zvozný deň, kedy by obecný traktor s vlečkou vyzbieral po
dedine biologicky rozložiteľný odpad – trávu, haluziny, záhradný odpad. Keďže ľudia dávajú do
odpadu aj trávu, zmenšila by sa tým aj cena za uloženie odpadu.
Starosta pripomienku kvitoval a uviedol, že nad tým už aj sám uvažoval. Napadlo ho to aj
v súvislosti s vianočnými stromčekmi, ale neprišla požiadavka. Dohodnú s poslancami frekvenciu
vývozu, niečo vymyslia. Informoval, že v rámci združenia obcí pre likvidáciu odpadu prešiel
projekt na kompostéry. My budeme mať približne 100 až 150 kompostérov. Kompostéry budú
rozdelené do väčších rodinných domov. Čaká sa na dodanie kompostérov na združenie, ale ti nemá
kto dodať, nie sú vyrobené. Ďalej uviedol, že obec nemá kapacity na to, aby zabezpečila zvoz
desiatok ton trávy. Je možné, že sa to zneužije a odpad si samy nevyvezú ani tí, ktorí si ho vyviesť
vedia. V takom prípade sa so zvozom bude musieť skončiť. Informoval, že sa snaží cez projekt
získať štiepkovač, pretože konárov je veľmi veľa.
Peter Pagáč predložil sťažnosť Jozefa Stašáka zo dňa 9.1., že mu nebol odhrnutý sneh spred domu.
Dva krát sa stalo, že prišiel traktor pred jeho pozemok, otočil sa o odišiel preč.
Starosta uviedol, že nebude tajiť, je to nedorozumenie v podstate z jeho viny. Uviedol, že ešte
minulú zimu Jozef Stašák „vyskakoval“ do Radoslava Gábora, že mu zle vyhŕňa. Objasnil, že pri
Stašákovi je koniec cesty, nevie sa tam krútiť, nevie to poriadne vyhrnúť, tak mu tam nechá nejaké
hŕby. Stašák Gábora slovne napáda, na čo starosta Gáborovi povedal, aby mu nevyhŕňal vôbec,
nech sa vykašle, čo myslel položartom. Gábor to zobral smrteľne vážne a odvtedy mu nevyhŕňal,
ale už je vyrozumený s tým, že mu má vyhŕňať a to tým systémom, že s jednou stranou príde na
koniec cesty, zdvihne radlicu, otočí sa, spustí radlicu a odíde. Čo mu tam zostane, to mu tam
zostane. Znovu uviedol, že to bolo nedorozumenie, ale nie úmyselné.
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že Jozef Stašák trvale bráni tomu, aby cesta pokračovala
ďalej. S väčšinou poslancov sa o tom rozprával. Dospeli k dohode, že tej ceste, čo sa týka
rekonštrukcie sa nebudú venovať, kým nebude umožnené, aby cesta pokračovala ďalej. Je na
obyvateľoch tej ulice, aby na pána Stašáka „zatlačili“. Informoval, že Jozefovi Stašákovi budúci
týždeň príde oficiálna žiadosť o odpredaj časti pozemku.
K bodu č. 12 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Starosta uviedol, že táto časť je neverejná a preto navrhol, aby ako ďalší bol nasledovala diskusia.
K bodu č. 13/ Diskusia
Beata Ujpálová sa opýtala, či svetlá na cintoríne musia svietiť celú noc, či nešetríme. Uviedla, že na
ihrisku tiež nešetríme a ešte máme aj Vianoce. Upozornila, že lampa pred Cabanovcami nesvieti už
od konca októbra a pred Balkovským nesvieti týždeň.
Starosta uviedol, že nie je jasnovidec, ani nechodí kontrolovať lampy po dedine. Keď mu to niekto
nahlási, tak to berie na vedomie. Uviedol, že tie lampy o ktorých hovorí Ujpálová, mu boli
nahlásené v stredu. Hneď volal plošinu, sľúbili sa mu na zajtra.
Beata Ujpálová sa opýtala, či sa starostu ľudia boja, keď mu štyri mesiace nepovedali, že lampy
nesvietia.
Starosta odpovedal, že to nevie. Uviedol, že svietenie je nastavené tak, že najneskôr o deviatej večer

by malo vypnúť.
Peter Pagáč uviedol, že svetlá svietia celú noc, celý rok, celú zimu.
Beata Ujpálová uviedla, že poslanec Pagáč to starostovi povedal.
Starosta sa opýtal, že kedy to bolo povedané, keď lampy sa do cintorína namontovali pred dvomi
rokmi a vtedy svietili, pretože neboli prepínacie hodiny na stĺpe. Informoval, že prepínacie hodiny
sú nastavené tak, že svetlá svietia celú noc dva týždne pred dušičkami, týždeň po dušičkách, vo
väčší sviatok, na Vianoce, na Veľkú noc a keď sa chodí viac na cintorín, inak sa svieti do deviatej,
pretože ľudia chodia na omše a po omši na cintorín. Informoval, že celková elektrina v cintoríne –
lampy, vyjde 150 eur do roka, pretože v lete lampy nesvietia skoro vôbec. Lampy sa zapínajú
verejným osvetlením, a to sa v dedine zapína o deviatej, čiže majú už časovač vypnutý. V zime
svietia od štvrtej do deviatej.
Beata Ujpálová uviedla, že 150 eur nie je veľa, no o siedmej v zime už nikto nejde do cintorína.
Z kostola sa ide o pol siedmej.
Starosta uviedol, že je tam deväť lámp po 36 watov a cena je dvadsať centov za kilowat.
Peter Pagáč navrhol umiestniť pred školu dve – tri lampy.
Starosta uviedol, že lampa nie je problém, len kde ju dať a skadiaľ zobrať vedenie.
Ivan Prepelica konštatoval, že dnes znovu nepočul návrh rozpočtu obce, ktorý by mali aj noví
poslanci schvaľovať, aby sa vedelo, kde sa podievajú peniaze. Ďalej uviedol, že je nemysliteľné,
aby kontrolór navrhoval plat starostu obce ako to bolo minule. Uviedol, že kontrolór mal povedať aj
výšku svojho platu. Ďalej uviedol, že na minulej schôdzi poslanec Pagáč povedal, že si starosta dal
preplatiť dovolenku a či mu to zákon povoľuje. Očakával, že kontrolór dnes na to odpovie, čo sa
nestalo. Uviedol, že chce, aby mu kontrolór na budúcom zasadnutí povedal, koľko sa za minulý rok
vybralo dane domovej, dane za psa, koľko bolo treba vybrať a koľko sa vybralo. Opýtal sa
kontrolóra či sa na obecné auto píše staska, či sa vyplňujú kilometre a to, kde pán starosta ide. Ďalej
by od kontrolóra chcel počuť, či sa tu kontrolujú aj príspevkové organizácie - hasiči a telovýchovná
jednota. Koľko peňazí dostali, na čo ich použili a či to robia tak, ako to majú. Opýtal sa, či kúpa
nového auta je prednejšia ako cesty. Uviedol, že cesty sa porobili na cudzích pozemkoch, bez
stavebného povolenia. Konštatoval, že na to peniaze nie sú, aby sa obec vysporiadal s vlastníkmi
pozemkov, ale sa rozhadzuje na iné veci. Ďalej uviedol, že by na budúcom zasadnutí rád počul od
kontrolóra aj ohľadne tohto čo sa zanedbalo. Opýtal sa koľko obec platí ekonómke, alebo
účtovníckej firme.
Starosta odpovedal, že je to 750 eur mesačne. Uviedol, že rozpočet sa riešil v novembri, alebo
začiatkom decembra a snáď sa nebude schvaľovať druhý krát. Ďalej uviedol, že jeho plat je
minimálny a ani väčší nechcel. Informoval, že v tomto okrese ani jeden starosta nemá minimálny
plat a on ho má a nemá s tým problém. Každý starosta má minimálne 20 až 50%. Ďalej uviedol, že
dovolenka mu bola preplatená v súlade so zákonom. Na dovolenku za rok 2018 bol zákonný nárok
a keby poslanci chceli, tak mu schvália aj za rok 2017, kde mal ešte 13 dní, ale tú dovolenku nechal
prepadnúť, ani o to poslancov nežiadal. Uviedol, že čo schvália poslanci to jednoducho platí.
Ivan Prepelica uviedol, že chodí na každú schôdzu, ale že by toto poslanci schválil, to nepočul, iba
ak mali tajomnú schôdzu.
Starosta doporučil Prepelicovi, aby si pustil záznam z toho zastupiteľstva a bude vidieť, že to bolo
schválené.
Ivan Prepelica sa opýtal starostu, či chce povedať, že si nestihol vybrať dovolenku.
Starosta odpovedal, áno.
Mgr. Monika Košová uviedla, že prišla kvôli cestám a starosta teraz naštrkol taký plán, že ich cesta
sa rekonštruovať nebude.
Starosta oponoval, že to nepovedal.
Beata Ujpálová: „To si povedal. Keď nepodpíše Stašák, ulica sa robiť nebude.“
Starosta odpovedal, že to nie je jeho vyjadrenie, na tom sa dohodli s poslancami. Rozprávali sa

o tom ešte predtým.
Mgr. Monika Košová podotkla, že verejné zastupiteľstvo by malo byť verejné a chcela by vedieť,
ako sa vyjadrili poslanci. Uviedla, že starosta vyrátal, že ich cesta je ekonomicky nevýhodná, lebo
je tam jedenásť domov a preto sa rekonštruovať nebude. Pripomenula starostovi ako povedal, že na
99% bude táto cesta tento rok hotová a teraz to podmieňuje, že pokiaľ nebudú tlačiť na Stašáka, tak
sa im cesta robiť nebude. Opýtala sa starostu či sa na to pamätá a či to chce teraz týmto
podmieňovať.
Starosta odpovedal, že sa pamätá, ale nie je tu sám, sú tu aj poslanci.
Mgr. Košová sa opýtala, či tu aj vtedy neboli poslanci, keď povedal, že na 99% vám tu sľubujem
a chcel sa s ňou staviť o 500 eur. Opýtala sa čím je to zasa podmienené, lebo jej z toho jednoznačne
vyplýva, že tá cesta sa nechce robiť, ani sa nebude robiť. Znovu pripomenula, že vtedy im starosta
povedal, že im sa cesta robiť nebude, lebo je tam jedenásť domov a je to ekonomicky nevýhodné.
Starosta odpovedal, že áno, preto sa cesta nerobila v 1. etape.
Beata Ujpálová uviedla, že starosta povedal, že sa cesta tento rok urobí.
Starosta uviedol, že povedal, že všetko pre to urobí.
Mgr. Košová porosila poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, že prečo sa nemôže robiť ich cesta.
Igor Melicher uviedol, že Jozef Stašák býva posledný, obec tam má len pol pozemku (pozn.
v polovici pozemku Jozefa Stašáka končí cesta) a Stašák nesúhlasí s tým, aby cesta pokračovala
ďalej. Občania, napr. Pockľan, Adamický, Štefančík sa nevedia dostať na spodok do záhrady.
Niektorí by chceli ten spodok predať na výstavbu domov. Ulica by mohla pokračovať, vniklo by
tam možno päť domov, ale Jozef Stašák to nechce pustiť a to je problém.
Peter Pagáč sa opýtal poslanca Melichera, či sa so Stašákom o tom rozprával, že nechce pustiť.
Uviedol, že mal v minulosti záujem o tie pozemky a jemu Stašák povedal, že bude rád keď tadiaľ
pôjde cesta a budú tam bývať.
Igor Melicher skonštatoval, že v tom prípade nie je čo riešiť. Stašákovi príde žiadosť na odpredaj
pozemku. Ďalej uviedol, že chce aby sa urobili všetky ulice. Oslovil Mgr. Košovú v súvislosti s jej
novou prácou, že by mohla aj ona v tomto roku pomôcť, má takú možnosť.
Mgr. Košová sa opýtala, či nebol nejaký europrojekt na tú cestu. Konštatovala, že pozemky po
Stašáka sú v podstate vyvlastnené.
Mgr. Ivica Gáliková uviedla, že cez europrojekty by nebol problém, keď je tá ulica vysporiadaná.
Igor Melicher uviedol, že každá ulica, ktorá ide cez europrojekt musí mať nejaký význam, že sa na
niečo napája.
Mgr. Monika Košová uviedla, že zase sa umelo vytvoril nejaký dôvod, prečo sa ulica nerobí.
Jozef Vaculčiak ml. sa opýtal, že keď Stašák nebude súhlasiť, či sa ich cesta robiť nebude.
Mgr. Monika Košová sa opýtala, prečo predtým o tom nehovorili, len teraz keď prišla na rad ich
ulica, tak to podmienili tým, že Pockľanovi treba cesta.
Igor Melicher uviedol, že to treba každému jednému čo tam býva, kto má dole záhradu.
Mgr. Košová požiadala o vyjadrenie aj ostatných poslancov, aby aj druhí vedeli, prečo sa nerobí tá
ulica. Konštatovala, že keď sa poslanci dohodli, tak by mali vedieť, prečo sa tak dohodli.
Mgr. Marta Porubiaková uviedla, že poslanec Melicher sa vyjadril za všetkých poslancov.
Jozef Hedvigy, zástupca starostu uviedol, že poslanci chcú, aby Stašák pozemok predal, aby mohli
pokračovať ďalej s ulicou.
Jozef Vaculčiak sa opýtal, čo sa stane, ak bude taká alternatíva, že Stašák pozemok nepredá.
Jozef Hedvigy uviedol, že to je tá posledná alternatíva a keď nepredá, neostanú napospas.
Peter Pagáč sa opýtal starostu, ako sa vyjadril pán Sirotiak, či predá.
Starosta odpovedal, že s pánom Sirotiakom sa nerozprával.
Peter Pagáč skonštatoval, že darmo kúpia tri metre Stašákovho pozemku, keď ich nepustia ďalej.
Starosta uviedol, že neriešil žiaden pozemok za Stašákom, keď tu je problém. Všetci dostanú budúci
týždeň žiadosť.
Ivan Prepelica sa opýta, prečo nevysporiadajú tie pozemky, ktoré obec zobrala bez súhlasu
majiteľov, ale chcú riešiť odspodu - cestu robiť.
Starosta vyzval Prepelicu, aby povedal číslo parcely.

Ivan Prepelica: „Ešte ani to nevieš.“ Uviedol, že starosta Rovňanskému urbáru kde je vyše sto
majiteľov vyasfaltoval cestu.
Starosta uviedol, že je pravda, že pozemok patrí Rovňanskému urbáru, ale cesta je naša.
Ivan Prepelica uviedol, že každá cesta sa musí vyvlastniť.
Starosta odpovedal, že sa nemusí vyvlastniť a uviedol, že je veľa ciest na cudzích pozemkoch.
Jozef Vaculčiak sa opýtal, či by sa nedalo opraviť „Cinobanské“ železničné priecestie, alebo o to
požiadať železnice.
Mgr. Branislav Knechta, starosta odpovedal, že z našej moci sa to opraviť nedá. Uviedol, že minulý
rok štyri krát požadoval, aby na klub starostov zavolali Železnice, chcel ich tam osloviť ohľadne
tohto priechodu, ale od júla klub starostov nebol. Na klube 31. v Cinobani sa s predsedom klubu
dohodol, že znovu osloví Železnice, ale či prídu nevie. Uviedol, že im chce dať šancu a potom už
napíše priamo na ministerstvo. Informoval, že Železnice už oslovoval, ale bolo mu povedané, že
tadiaľ vlak nechodí. Ale autá chodia.
Mgr. Monika Košová sa opýtala, či sa obec zapojila do projektu WIFI čo v minulosti spomínala.
Starosta odpovedal, že zatiaľ nie, ale je tam zámer. Ďalej uviedol, že chlapi čo ponúkajú kamery by
sa mali pričiniť o to, že by sa sem dotiahla optika a tým by padal projekt na toto WIFI.
Alžbeta Melová uviedla, že keď hrá miestny rozhlas, niekedy sú momenty, že počuť iba hudbu
a hlásenie nepočuť.
Starosta uviedol, že ohľadne miestneho rozhlasu sa spolieha, že sa dotiahne optika a po nej by
mohol ísť aj rozhlas a ten bezdrôtový čo je teraz by sa zrušil.
Alžbeta Melová uviedla, že obecné auto je v dezolátnom stave.
Beata Ujpálová uviedla, že už pred dvomi rokmi upozorňovala, aby sa nestrieľalo dva týždne
dopredu (pozn. pred Silvestrom). Situácia sa ešte zhoršila, teraz sa už strieľa aj na štyridsiate,
tridsiate narodeniny, aj pätnásťročnému chlapcovi, ešte aj na Mikuláša. Nie je to len ohňostroj, ale
aj petardy. Konštatovala, že tu nikto nepovie nič, že to ruší ľudí, zvieratá a prírodu. Opýtala sa
starostu, prečo občanom nedá výzvu, že sa môže strieľať len na Silvestra.
Alžbeta Melová oslovila Ujpálovú, že oni celé noci počúvajú búchanie, čo poľovníci plašia zver
každých päť minút.
Mgr. Marta Porubiaková uviedla, že všeobecne záväzné nariadenie je prijaté. Konštatovala, že
ohňostroj nie je až taký strašný ako petardy a delobuchy.
Beata Ujpálová uviedla, že je to na tom, či to obec povolí. Ďalej uviedla, že vie o tom, že sa boli
pýtať na obecnom úrade, či môžu strieľať. Keď im starosta povie, že môžu, tak môžu.
Igor Melicher uviedol, že ten kto ide púšťať ohňostroj si určite nepríde na obecný úrad pýtať
povolenie. Uviedol, že bol doma v kotolni a myslel si, že sa niečo stalo, že sa mu zrútil dom. Ďalej
uviedol, že treba upozorniť chlapcov, ktorí chodia do klubovne, nech tam po desiatej nerobia krik
a nepúšťajú nahlas hudbu.
Ján Palko uviedol, že ich bol v klubovni slušne upozorniť, nech stíšia hudbu. Zatiaľ to vždy zabralo,
ale keď to bude trvať dlhšie, napríklad do jedenástej, zavolá policajtov. Ján Palko navrhol, aby tam
dali kameru.
Starosta sa ho opýtal, kde myslí dať kameru, či ku altánku, alebo ku klubovni.
Ján Palko odpovedal, že ku klubovni
Beata Ujpálová uviedla, že majú doma seno, slamu papečinu, všetko horľavé. Dobre, že trafili do
dvora a nie do senníka. Môže sa stať, že podpália domy. Je to vážna vec, voľačo sa proti tým
streľbám musí podniknúť.
Jozef Hedvigy vyzval pani Ujpálovú, aby niečo navrhla.
Beata Ujpálová navrhla pokutu 500 euro.
Jozef Hedvigy: „Budú kamery.“
Beata Ujpálová skonštatovala, že nevie koho budú stíhať, keď hlavný delostrelec je zamestnanec
obce.

K bodu č. 12 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil komisii Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce Breznička za kalendárny rok 2018

Keďže viac bodov programu nebolo, na záver starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

I. overovateľ
Jana Kuklová, poslankyňa OZ

II. overovateľ
Mgr. Marta Porubiaková, poslankyňa OZ

