Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo dňa 11.04.2019
o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke

Prítomní:
starosta:

Mgr. Branislav Knechta

počet poslancov:

7

prítomní: 6

Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Peter Pagáč
Mgr. Marta Porubiaková
Ján Prepelica
Peter Zavaterník

neprítomný: 1

Igor Melicher - ospravedlnený

Zamestnankyňa obce:
Iveta Pauerová
Hlavný kontrolór:

JUDr. Július Slavkovský

Ďalší prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Branislav Knechta, starosta obce, ktorý
všetkých prítomných privítal. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná 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:
NEPRÍTOMNÝ:

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

Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil návrh programu rokovania:
1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

2./ Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Breznička za rok 2018
– Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
3./ Výročná správa Obce Breznička za rok 2018
4./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
5./ Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom o prevode vlastníctva k pozemkom
6./ Žiadosť OZ Chrámový zbor Campana o poskytnutie dotácie
7./ Žiadosť TJ Tatran Breznička o poskytnutie dotácie
8./ Kronika 2018
9./ Návrh zmeny rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Brezničke
10./ Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Breznička
11./ Prevádzkový poriadok viacúčelového Multifunkčného ihriska v Brezničke
12./ Rôzne
13./ Diskusia
14./ Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 2./ Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Breznička za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Mgr. Branislav Knechta vyzval hlavného kontrolóra, aby podal odborné stanovisko k záverečnému
účtu.
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór uviedol, že záverečný účet visel na obecnej tabuli aj na
internetovej stránke obce v zmysle zákona 15 dní pred jeho schválením. Uviedol, že záverečný účet
je zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obce, kde je zaznamenaná celá história
finančných operácií ako aj pohybov v zmysle zákona o účtovníctve k čomu nemá žiadne
pripomienky. Odporúča záverečný účet schváliť s výrokom: „Celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad.“
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
1. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
2. schvaľuje
a) Záverečný účet obce za rok 2018
b) Celoročné hospodárenie bez výhrad
c) Nepovinnú tvorbu rezervného fondu zo zostatku neúčelových finančných prostriedkov
(zostatku finančných operácií) vo výške 48 124,63 €
3. potvrdzuje
a) Vyrovnanie schodku hospodárenia vo výške 109 822,60 € z úveru a z rezervného fondu
obce
Hlasovanie:
ZA:

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

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
1 Igor Melicher

K bodu č. 3./ Výročná správa Obce Breznička za rok 2018
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že výročná správa obsahuje údaje zo záverečného účtu
plus demografické údaje o vývine obce. Informoval, že počet obyvateľov nám klesol o 24,
nezamestnanosť v okrese Poltár klesla o 6%. Ďalšie údaje sú záverečný účet, ktorý je priložený
k výročnej správe.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie výročnú správu Obce Breznička za rok 2018
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 4./ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór uviedol, že povinnosťou hlavného kontrolóra je podať
obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti, ktorú vykonával v predchádzajúcom roku.
Keďže v obci došlo k zmene hlavného kontrolóra, nakoľko v určitom období obec nemala
kontrolóra z dôvodu, že do výberového konania sa nikto neprihlásil, predchádzajúci hl. kontrolór
v zmysle zákona predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, kde všetky vykonané kontroly
sú v zmysle zákona a sú odovzdané a podchytené na obecnom úrade. Ďalej uviedol, že čo sa týka
jeho pôsobenia bol zvolený od 01.11.2018, čiže z roku 2018 bola jeho činnosť za posledné dva
mesiace, kde sa sústredil na správu k návrhu rozpočtu, ktorá bola schvaľovaná koncom roka,
zároveň bolo vypracované odborné stanovisko a v prvom rade sa oboznamoval s činnosťou
obecného úradu, ako aj so základnými písomnosťami obce. Uviedol, že bola vykonaná základná
finančná kontrola príjmových ako aj výdavkových dokladov, faktúr a pohybov na finančných
účtoch, čoho vyústením bol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Ďalej uviedol, že zároveň sa
zúčastnil na všetkých zastupiteľstvách ku koncu roka 2018. Uviedol, že povinnosťou obecného
zastupiteľstva je túto správu, ktorá bola predložená 27.02.2019 zobrať na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2018
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 5./ Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom o prevode vlastníctva k pozemkom
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že sa jedná o pozemky neznámych vlastníkov, ktoré sa
ešte nachádzajú pod miestnymi komunikáciami. Ďalej uviedol, že zmluva je už na katastri, len je
potrebné doložiť uznesenie. Jedná sa o 93,3 m2 za sumu 321,71 eur. Nezistení vlastníci sú: Strapko
Jozef, Strapková Margita a ešte raz Strapková Margita.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Zmluvu č. 02228/2018-PKZP-K40265/18.00
so Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava o prevode vlastníctva k pozemkom
nachádzajúcim sa v k.ú. Breznička, obec Breznička, okres Poltár zo dňa 6.2.2019
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 6./ Žiadosť OZ Chrámový zbor Campana o poskytnutie dotácie
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil žiadosť OZ Chrámového zboru Campana a uviedol,
že vlani mali dotáciu 1200 eur.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje dotáciu pre OZ Chrámový zbor Campana vo výške
1500 Eur
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 7./ Žiadosť TJ Tatran Breznička o poskytnutie dotácie
Mgr. Branislav Knechta starosta predložil žiadosť TJ Tatran Breznička.
Mgr. Porubiaková, poslankyňa OZ sa opýtala či je suma v takej výške ako minulý rok.
Starosta odpovedal, že áno.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje dotáciu pre TJ Tatran Breznička vo výške 3500 Eur
– 1000 Eur
Majáles
– 1500 Eur
Údržba ihriska

–

1000 Eur

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 8./ Kronika 2018
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že poslanci mali spracovaný materiál do kroniky
k dispozícii na študovanie. Uviedol, že si tiež text prešiel a nenašiel tam žiadne nezrovnalosti.
Jana Kuklová, poslankyňa OZ pochválila kronikárku Zuzanu Babicovú, za pekné spracovanie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zapísanie spravovaného materiálu za rok 2018
do kroniky
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 9./ Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Brezničke
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že v rokovacom poriadku máme uvedené, že obecné
zastupiteľstvo sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zákon ukladá
povinnosť zasadania OZ raz za tri mesiace, preto by chcel dať rokovací poriadok do súladu
so zákonom. Uviedol, že obecné zastupiteľstvo sa stretáva dosť často a ak náhodou nebude dostatok
materiálu, aby sa nemuseli zbytočne zísť.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Brezničke § 6 Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva v 2. vete sa mení
interval uskutočňovania riadneho rokovania obecného zastupiteľstva z najmenej raz za 2 mesiace na
najmenej raz za 3 mesiace.
"Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace, spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva."
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 10./ Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Breznička
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že v Zásadách odmeňovania poslancov OZ je v článku 3
uvedené, že poslancovi OZ patrí odmena 10 eur za každé zasadnutie. Z dôvodu, že z týchto zásad
bolo vypustené odmeňovanie za prácu v komisiách, aby poslanci nemuseli byť toľko krát prihlásení
do sociálnej poisťovne a uskutočňujú sa aj porady za ktoré poslanci nie sú odmeňovaní, navrhuje
určenie základnej odmeny za účasť na zastupiteľstve z 10 Eur na 30 Eur.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zmenu v Zásadách odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Breznička v Čl. 3 Odmeňovanie poslancov v odst. 3) sa mení výška
odmeny za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva z 10 Eur na 30 Eur
„ Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 30 EUR za každú účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.“
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 11./ Prevádzkový poriadok viacúčelového Multifunkčného ihriska v Brezničke
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že poslanci mali prevádzkový poriadok k dispozícii na
preštudovanie. Predpokladá, že za správcu ihriska bol určený Igor Melicher. Informoval, že vstup
na ihrisko je pre občanov Brezničky bezplatný a pre obyvateľov iných obcí sú tam symbolické
poplatky za elektrinu. Poriadok bude umiestnený aj pred areálom ihriska.
Peter Pagáč, poslanec sa opýtal či plánujú ihrisko zavrieť a či si na ihrisku môžu zahrať deti bez
dospelej osoby.
Starosta odpovedal, že to už teraz tak funguje, ale bude správca, ktorý má kľúče. Na ihrisko nie je
voľný prístup o siedmej sa zamkýna.
Peter Pagáč sa opýtal, či sa už na ihrisku niečo stalo, keď sa robia takéto obmedzenia. Uviedol, že
v Kalinove majú ihrisko otvorené celý deň.
Peter Zavaterník, poslanec uviedol, že je dobre ihrisko na noc zamkýnať.
Starosta uviedol, že prevádzkový poriadok musí byť doložený k vyúčtovaniu dotácie, musí byť
schválený obecným zastupiteľstvom. Ďalej uviedol, že sa to nebude brať striktne od – do, ale ten
bod tam musí byť uvedený.
Mgr. Porubiaková, poslankyňa OZ uviedla, že musia byť určené nejaké pravidlá. Keď sa niečo
stane, musia byť vyvodené dôsledky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
Multifunkčného ihriska v Brezničke
Hlasovanie:
ZA:

schvaľuje

Prevádzkový

poriadok

viacúčelového

5 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková,

Peter Zavaterník
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

0
1 Peter Pagáč
1 Igor Melicher

K bodu č. 12./ Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta navrhol, aby bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb
s firmou, ktorá po obci inštaluje optické káble, poskytuje internet a televíziu na piatich kontaktných
miestach zdarma, za to, že budú mať k dispozícii miestnosť, aby mali kde umiestniť server, plus
napojenie všetkých obecných kamier, ktoré sa budú inštalovať zdarma.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje uzavretie Zmluvu o vzájomnom poskytovaná služieb
s LCnet 01, s.r.o. P. Rádayho 5166/8, Lučenec
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

Mgr. Branislav Knechta, starosta navrhol vypracovanie projektu na rekonštrukciu domu smútku,
pretože je dobré mať pripravený projekt minimálne v podobe stavebných výkresov, ak by vyšla
nejaká výzva. Informoval, že projekt by mal stáť okolo 3000 eur.
Peter Zavaterník, poslanec sa opýtal či projekt ostáva na dlhú domu.
Starosta odpovedal, že áno, pripadne sa aktualizuje rozpočet, lebo ceny sa menia, prípadne sa môže
rozpočet meniť podľa parametrov výzvy.
Ján Prepelica, poslanec sa opýtal či sa to týka konkrétneho zariadenia, alebo okolia.
Starosta odpovedal, že výzva čo bola v minulosti bola na dom smútku a okolie, čiže by do toho
chcel zaradiť dlažbu a na ulici pod domom smútku parkovisko.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje vypracovanie projektu na Dom smútku
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil ponuku firmy čo v obci montovala kamery, na rozšírenie
inštalácie kamier. Uviedol, že aby sme nemuseli kupovať ďalší nahrávací box, tak minimálne
rozšírenie je na štyri kamery s tým, že tri by sa dali na stĺp pred obecným úradom a táto jedna
existujúca by sa preložila do bývalého JRD. Cenová ponuka je 1857 Eur.
Peter Pagáč, poslanec sa opýtal aká bola cenová ponuka na kamerový systém, čo bola predložená na
minulom zastupiteľstve.

Starosta odpovedal, že to bola ponuka na väčší počet kamier. Kamery boli naplánované aj na
multifunkčné ihrisko, na nové ihrisko a pred obecným úradom mali byť štyri, od toho sa zatiaľ
odstúpilo, lebo tam prišla ďalšia ponuka a to cez päť tisíc.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje inštaláciu kamier podľa predloženej ponuky firmy
Ultimate systém
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

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

K bodu č. 13./ Diskusia
Mgr. Branislav Knechta, starosta vyzval do diskusie najskôr poslancov.
Peter Pagáč, poslanec uviedol, že na základe podnetu občanov by chcel navrhnúť, či by nebolo
možné dať kontajnery na sklo aj plasty, či by sa mohlo separovať.
Starosta odpovedal, že to by nemal byť problém.
Peter Pagáč uviedol, že od roku 2021 by sa mali prestať predávať plastové misky, lyžice a navrhol,
aby boli dopredu zakúpené lyžice, vidličky a misky na akcie ako Beh vďaky a Majáles.
Starosta uviedol, že nikde nie je napísané, že nebudú jednorázové, nebudú len plastové.
Peter Pagáč uviedol, že cesta do kúpeľa je katastrofa, niekto tam aj betón zváža. Uviedol, že stretol
pani, ktorá tam sypala trávu, hovorila, že keď príde domov, tak zberný dvor je už zatvorený.
Navrhol, aby bol vyhlásený zvozný deň.
Starosta uviedol, že momentálne nemáme vodiča na traktor. Informoval, že v máji sa budú
distribuovať kompostéry. Ďalej uviedol, že zvážať betón a pravdepodobne ani konáre nebude.
Nevie si predstaviť, že by mal na vlečku nahadzovať konáre a potom zhadzovať dole. Ďalej uviedol,
že každý má možnosť, vie kde je zberný dvor.
Ing. Ján Gábor konštatoval, že obecné zastupiteľstvo krásne funguje – dvíha ruky, len nevie či
obecné zastupiteľstvo vždy vie čo odhlasúva a či sa za to cíti zodpovedné. Uviedol, že má šesť
diskusných tém.
1. téma: Všeobecne záväzné nariadenie
Opýtal sa poslancov či si všimli, že podľa schváleného VZN o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch sa pozemkovému spoločenstvu zdvihli dane o 270% z 0,4 na 1,1 € za m2. Informoval,
že bol spolu s predsedom spoločenstva za starostom, otvorili túto tému a korektne sa dohodli, že
pozemkové spoločenstvo napíše odvolanie a veci sa dajú, ak sa budú dať na pravú mieru.
Konštatoval, že to nebude tento rok, pretože schválené VZN platí celý rok. Uviedol, že sa budú
snažiť, aby dane boli primerané hodnote a výnosnosti ich lesa. Informoval, že tento problém nie je
len problém Brezničky, robili si prieskum. Ako príklad uviedol Uhorské, kde majú sadzbu 0,27
a oveľa väčší a výnosnejší les. Málinec a Ipeľský potok 0,31 a Rovňany 0,3. Bude to uvedené aj
v odvolaní a chce, aby sa s tým všetci členovia OZ oboznámili, pretože to bude podklad k tomu,
aby sa poslanci k pozemkovému spoločenstvu správali korektne. Ďalej uviedol, že obec je tiež
členom pozemkového spoločenstva a od poslancov očakávajú ústretovosť, aby sa zamysleli nad
tým, za čo dvíhajú ruky.
2. téma: Odpady
Skonštatoval, že osvetu je dobré robiť, ale veľmi to nepomôže. Uviedol, že náplňou komisie na

ochranu životného prostredia je okrem osvety aj robiť nejaké represívne opatrenia a teraz dáva na to
podnet, pretože keď bol predvečerom u Šulajov na vodu, tak išli za jedným pánom s vlečkou,
pretože bol zvedavý kde vyvezie biologicky rozložiteľný odpad - konáre. Piliny sa mu sypali po
ceste. Ing. Gábor sa ho opýtal kde to vezie a čo s tým chce robiť. Pán mu odpovedal, že to ide sem
vysypať, že sú to piliny, na čo mu Ing. Gábor povedal, že to tam nemôže vysypať a odporučil ho
na zberný dvor, on ho však ignoroval a mal náznaky, že by mohol zaútočiť. Informoval, že je to
Ford PT195AR. Uviedol, že to má nafotené a že toho človeka nepozná, nevie či je Brezničan.
Uviedol, že osveta je určite dôležitá a nevie kto má za svoje, aby s tými ľuďmi takýmto spôsobom
pracoval, určite by to mala byť minimálne komisia na ochranu ŽP a malo by to byť vidieť na jej
činnosti, alebo na tom čo sa deje.
3. téma: Rozpočet – Breznický beh
Ing. Gábor uviedol, že medzi schválenými položkami tohtoročného rozpočtu je 1000 eur na
Breznický beh, čo kritizoval už pri schvaľovaní. Upresnil, že určite nechce napadnúť existenciu
a dobrú myšlienku Breznického behu, ale nepáči sa mu, akým spôsobom - propozíciami sa beh
zastrešuje, pretože aj vlaňajšie propozície neboli ani podpísané a nevie podľa čoho sa potom
poskytnuté peniaze čerpajú. Týmto dáva podnet pre kontrolóra, aby preveril ako boli finančné
prostriedka za vlaňajší rok zúčtované a aby v propozíciách, ani mimo propozícií neboli žiadne
diskriminačné ustanovenia, ktoré by niekoho obmedzovali štartovať na tomto podujatí, pretože sú to
verejné peniaze. Uviedol, že naše peniaze dávame na to, aby sa všetci mohli na behu rovnako
zúčastniť.
4. téma: Dočistenie priestoru pri evanjelickom cintoríne
Ing. Gábor poďakoval starostovi a pracovníkom obce za pomoc pri dočistení priestoru v ochrannom
pásme pod vysokým napätím, na hranici evanjelického cintorína a na rozhraní pozemku Ipeľských
tehelní. Uviedol, že to bola jeho iniciatíva a robil to pre to, aby sa presmeroval pohyb ľudí mimo
hrobového poľa na cintoríne cez ochranné pásmo. Uviedol, že využili situáciu, že niekto na zákazku
vyčistil priestor v ochrannom pásme a oni ho dočistili.
5. téma: Zasadnutia OZ
Ing. Gábor konštatoval, že zastupiteľstiev doteraz bývalo päť, teraz budú bývať štyri. Uviedol, že je
to podnet na zamyslenie, že či tento trend je dobrý, pre koho vlastne zastupiteľstvá sú, či berú
ohľad aj na občanov, či sú občania len nejaká štatistická skupina, ktorá si má odpozerať ako
poslanci hlasujú, alebo sú zastupiteľstvá pracovné aj pre obecné zastupiteľstvo, aj pre občanov.
Konštatoval, že čím ďalej tým viac ubúda priestoru pre to, aby sa ľudia zapájali diskusie, aby mohli
ovplyvniť veci verejné. Konštatoval, že zaradenie diskusie na koniec celého programu je síce
pohodlné, ale tým pádom sa ľudia nemôžu vyjadriť k tomu o čom obecné zastupiteľstvo hlasuje.
6. téma: Projekt na Dom smútku
Ing. Gábor konštatoval, že dom smútku má svoj vek. On sám niekedy veľmi dávno inicioval, aby
bol spravený projekt na dom smútku. Nemali víziu odkiaľ na to zoberú peniaze. Uviedol, že vtedy
bol starosta pán Parditka. Ďalej uviedol, že to robili ako opakovaný projekt podľa domu smútku
v Rovňanoch, ktorý sa do dnes nezrealizoval. Náš sa zrealizoval len s takou zmenou, že Ing. Gábor
povedal projektantovi, že chce, aby roh okien bol kruhový. Potom keď nastala situácia, na ktorú
teraz tiež budeme čakať, tak sme mali projekt pripravený. Uviedol, že sa vtedy mali odvádzať
nejaké prostriedky do obecnej kasy, ale mohli to aj kompenzovať tým, že urobili nejakú prácu. Na
základe toho Kalinovské družstvo postavilo dom smútku, pre toto ho máme a to je aj daň za to, že
sa robil narýchlo a nekvalitne. Uviedol, že myšlienka - projekt DS je dobrá. Konštatoval, že
komisie sú zriadené, nevie či sú všetci v tých komisiách odborníci, či je to len formálna záležitosť.
Konštatoval, že zadanie projektu na dom smútku je pomerne kvalifikovaná záležitosť a ako sa tak
na poslancov pozerá, tak tomu nikto nerozumie - kto bude zadávateľom projektu, akým spôsobom
sa to bude dopytovať. Informoval, že dopytovanie slúži na to, aby sa získali obligátne, minimálne
tri ponuky, aby poslanci vedeli posúdiť kvalitu, čo ponuka obsahuje po stránke stavebnej, obsahovej
aj čo do rozsahu, čiže projekt na stavebné povolenie, alebo na realizáciu stavby a na základe toho
potom by vybrali z ponúk - cenu, kvalitu, ktorá bude pre nás dobrá a budeme mať z nej efektívny
osoh. Čiže tieto dopyty a potom ponuky a ich vyhodnotenie, čo ale platí pre všetky verejné

obstarávania. Poďakoval za pozornosť a uviedol, že nechce odpoveď teraz, lebo zastupiteľstvo
možno niečím zaskočil, ale určite chce odpoveď a aby sa všetko čo povedal objavilo v zápisnici
a na budúcom zastupiteľstve, ak nie skôr, aby odpovede dostal.
Mgr. Monika Košová uviedla, že keď si chcela overiť ako je to s daniami, tak si musela vytlačiť
predchádzajúce uznesenia v ktorých boli tieto dane uvedené, pretože na poslednom zastupiteľstve
keď sa tieto dane upravovali, tak sa to hovorilo tak, že riadok ten sa mení na takú a takú sumu, čiže
ľudia, ktorí sú na zastupiteľstve nevedia o čom sa hovorí, pretože nemajú tie podklady, ktoré má
obecné zastupiteľstvo, takže by bolo dobre keby bolo povedané, že z takej sumy sa mení na takú
a takú, aby aj občania vedeli o čom je vlastne reč. Opýtala sa ako skončili s cestami, pretože na
poslednom zastupiteľstve pán starosta vravel, že osloví majiteľov pozemkov na ich ulici, tak ju
zaujíma ako to skončilo.
Starosta odpovedal, že to skončilo u pána Stašáka, ktorý pozemok nepredá.
Mgr. Košová uviedla, že má vedomosť o tom, že aj ďalší nesúhlasia a opýtala sa, ako odpovedali
druhí, napríklad pán Sirotiak.
Starosta odpovedal, že pán Sirotiak tiež nesúhlasí a keďže prvý je pán Stašák, pána Sirotiaka riešiť
nemusí.
Mgr. Košová uviedla, že si pozrela tie pozemky a na niektorých je exekúcia a na niektorých
hypotéka.
Mgr. Knechta uviedol, že na nákrese ktorý urobil, ide cesta po trase bývalého potoka, popod
pozemky, ktoré sú v exekúcii. Ďalej uviedol, že SVP poslal kladné vyjadrenie, že nám to
odpredajú.
Mgr. Košová uviedla, že pôvodné IBV-čko robil inžinier, architekt, nekreslil to rukou a IBV-čka išla
úplne niekam inam.
Ing. Ján Gábor uviedol, že obec sa má zo zákona riadiť smerným územným plánom v ktorom sú
zohľadnené všetky tieto veci o ktorých hovoria. Uviedol, že keď je smerný územný plán urobený
kvalifikovane a odborne, tak uľahčí situáciu obci, starostovi aj komisii.
Mgr. Košová sa opýtala ako pokračuje rekonštrukcia cesty.
Mgr. Knechta, starosta odpovedal, že bol na okresnom úrade o čom veľmi dobre vie, kde sa
dohodli, že keď bude p. Košová v práci (pozn. v ten deň mala dovolenku), bude privolaný a budú sa
rozprávať. Keďže doteraz pozvaný nebol, predpokladá, že ona nemá záujem.
Mgr. Košová uviedla, že jej bolo povedané, že starosta z Brezničky má prísť v piatok a neprišiel.
Starosta uviedol, že jemu bolo povedané, že keď budú mať nejaký voľný čas, že ho zavolajú a on
príde. Nikto ho nevolal. Ďalej uviedol, že mal záujem, ak sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády,
aby spojili sily - on, Košová a Igor Melicher, aby sa naozaj tá cesta dotiahla, aby sa získalo čo
najviac peňazí. Konštatoval, že keď na tom budú robiť všetci, keď aj ona využije svoj vplyv, tak si
myslí, že cestu budú mať.
Mgr. Košová poďakoval za dôveru. Ďalej uviedla, že zákon o obecnom zriadení v § 12 odst. 1
hovorí, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, čiže teraz
všetko funguje v súlade so zákonom, nie je tam žiaden problém, môžu sa stretávať aj každý druhý
týždeň. Ďalej uviedla, že čítala komunitný plán, ktorý dal starosta vypracovať a bola tam
požiadavka, alebo bolo vytknuté, že úplne absentuje komunikačný kanál medzi obcou a občanmi.
Konštatovala, že komunikačný kanál sa ešte zúži.
Starosta sa opýtal koľko bolo vlani zastupiteľstiev.
Mgr. Košová odpovedala, že šesť a predtým jeden rok bolo každý mesiac.
Starosta uviedol, že keď je treba, stretávajú sa aj 2x do mesiaca, ešte sa nestalo, že by mali dlhšiu
medzeru. Uviedol, že chcel len to, aby sa nezišli len preto, že sa musia po dvoch mesiacoch.
Mgr. Košová uviedla, že SMS-ky, ktoré už 2x urgovala jej stále nechodia.
Ing. Gábor uviedol, že ani jemu neprišla SMS-ka.
Pauerová uviedla, že dnes žiadnu SMS-ku neposielala.
Starosta uviedol, že v mobile je strašne zlé nadstavovanie, sú tam nejaké štítky, je zložité doplniť
niekoho do skupiny. Uviedol, že telefónne číslo Košovej do mobilu nadstavoval a ak sa to

nepodarilo, tak sa nepodarilo.
Ing. Ján Gábor uviedol, že je to technický problém, ktorý znehodnocuje komunikáciu a dôveru
a ktovie čo všetko ešte z toho vyplýva. Opýtal sa aký záujem má obecné zastupiteľstvo na tom, aby
na zasadnutia ľudia chodili, aby poslancov počúvali, aby sa zapájali a zaujímali o verejný život.
Kriticky uviedol, že niekedy mal dojem, že keď sa prihlásil do diskusie Ivan Prepelica, povedal
jemu vlastným spôsobom tému, skončila sa diskusia, všetci sa zodvihli a odišli domov. Opýtal sa
aký to má zmysel. Uviedol, že občania chcú komunikovať, aj keď nemajú vždy ten istý záujem, ale
záujem o všeobecný rozvoj majú a bez komunikácie to nepôjde. Takto si môžu založiť občiansky
klub, stretávať sa mimo pôdy obecného zastupiteľstva a potom dajú veci na obec, nech to rieši.
Konštatoval, že takto nemá zmysel na zasadnutia OZ ani chodiť.
Jana Kuklová, poslankyňa uviedla, že musí reagovať na to, že poslanci prídu na zasadnutie OZ,
dvíhajú ruky a ani nevedia o čom hlasujú. Uviedla, že poslanci dostanú dopredu materiál aj program
rokovania, vedia o čom hlasujú a na zasadnutia sa pripravujú.
Ing. Ján Gábor na to uviedol, že potom veľmi nezodpovedne, lebo nevie či bolo zámerom
poslancov zdvihnúť dane o 270%.
Mgr. Košová uviedla, že zvýšenie je od 50 do 270%.
Mgr. Marta Porubiaková uviedla, že si nepamätá, žeby toto obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
zvýšenie daní.
Ing. Ján Gábor uviedol, že niekto to musel schváliť a nech ani nehovorí, že si to nepamätá, nech si
to nájde, má byť pripravená.
Mgr. Košová uviedla, že to poslanci robili na minulom zastupiteľstve.
Mgr. Porubiaková uviedla, že terajší poslanci schvaľovali vo VZN len úpravu, čo sa týka
odpratávania snehu.
Mgr. Košová jej na to povedala, že to si zle pamätá.
Starosta uviedol, že toto čo hovoria sa schvaľovalo 3. decembra a títo poslanci ešte neboli vo
funkciách.
Ing. Ján Gábor uviedol, že to je jedno, obec je tá istá a nezaujíma ho, či si to Porubiaková pamätá,
alebo nie, jej povinnosťou je naštudovať si to.
Mgr. Porubiaková uviedla, že Ing. Gábor poslancov obvinil, že si nič nepreštudujú, len dvíhajú
ruky, lebo pozemkovému spoločenstvu zdvihli dane, ona sa len na margo toho ohradila, že si to
nepamätá.
Ing. Ján Gábor uviedol, že ich neobviňuje ako osoby, ale ako obecné zastupiteľstvo. Konštatoval, že
väčšina z toho zastupiteľstva tu sedia a mlčia.
Mgr. Porubiaková uviedla, že zástupcovia pozemkového spoločenstva jednali so starostom a bude
náprava.
Ing. Ján Gábor uviedol, že jednanie bolo korektné, bez emócií.
Mgr. Branislav Knechta, starosta reagoval, že ako uviedol Ing. Gábor, jednanie bolo korektné, tak
nevie načo to na zastupiteľstve vytiahol.
Ing. Gábor odpovedal, že preto, aby to všetci vedeli, lebo sa to týka všetkých. O veciach, ktoré sa
týkajú všetkých sa má verejne hovoriť.
Mgr. Knechta, starosta uviedol, že to je „veľmi korektné“, keď sa s niekým korektne dohodne a ten
potom začne vykrikovať na zastupiteľstve. Uviedol, že Ing. Gábor môže čakať korektnosť aj
naďalej. Ďalej uviedol, že Ing. Gáborovi veľmi presne povedal, aký tam bol úmysel a ten úmysel
môže teraz Ing. Gábor stopiť.
Ing. Gábor vyzval starostu, aby mu povedal dôvod, prečo by sa o tom verejne nemali rozprávať.
Starosta odpovedal, že všetko sa verejne nedá.
Ing. Gábor oponoval, že všetko sa dá verejne, pretože všetko je verejné.
Starosta odpovedal, že ak je všetko verejné, tak v tom prípade pozemkové spoločenstvo bude
musieť zaplatiť dane.
Ing. Gábor opäť prízvukoval, že veci, ktoré sú v zákone uvedené, že sú neverejné, sú neverejné
a všetko ostatné je verejné.
Starosta uviedol, že keď je to podľa Ing. Gábora verejné, tak potom to berie tak, že keď sa

rozprávajú medzi štyrmi očami je to verejné, takže už sa viac s Ing. Gáborom medzi štyrmi očami
rozprávať nebude.
Ing. Gábor sa opýtal, prečo sa brániť tomu, aby o normálnych veciach hovorili normálne. Uviedol,
že to nie je problém len ich dvoch, obce a pozemkového spoločenstva, je to celoslovenský problém
a to tým chcel povedať.
Starosta uviedol, aby to v takom prípade riešil na celoslovenskej úrovni.
Ing. Gábor uviedol, že riešia, ale aby aj ľudia čo tu sedia a dvíhajú ruky, vedeli súvislosti.
Mgr. Knechta, starosta uviedol, že to vedia vyriešiť na obecnej úrovni, Ing. Gáborovi povedal, že to
vyriešia, ale on začal to riešenie teraz blokovať.
Ing. Gábor uviedol, že to ničím nezablokoval.
Mgr. Košová uviedla, že si dane porovnávala a zistila, že idú hore, ale napríklad Ivan Prepelica,
ktorý nemá doma internet si to pozrieť nevie.
Starosta poveril zamestnankyňu obce, aby pripravila porovnanie daní a poplatkov pre Košovú.
Beata Ujpálová pochválila nové ihrisko a Jozefa Prepelicu, ktorý dohliada na poriadok, kontroluje
či sa na ihrisku prezúvajú. Uviedla, že ihrisko treba na noc zatvárať a vypnúť svetlá. Ďalej uviedla,
že keby sa zatiahli závesy na javisku, náklady na vykurovanie sály by sa znížili na polovicu.
Starosta uviedol, že stará opona bola zožratá od myší, ale je to v riešení. Ďalej uviedol, že
mechanika je poškodená, keď bude pršať a vonku sa nebude dať pracovať, zistia či sa dá opraviť,
alebo bude potrebné zavolať odborníka.
Beata Ujpálová uviedla, že smerom na Benkov kút vysýpajú smeti, aj hlavu z kravy.
Peter Pagáč uviedol, že je ochotný raz do mesiaca ísť s vlečkou vyviesť odpad.
Alžbeta Melová uvidela, že susedia Sabovci prinášajú odpad zo smetiska, doma do pol noci
búchajú, vypaľujú a robia im zle. Potom keď príde vývoz smetí majú plný kontajner a desať vriec
odpadu.
Ing. Ján Gábor uviedol, že pália plasty v peci.
Beata Ujpálová uviedla, že v Tuhári si každý zaplatí za to, koľko vyprodukuje smetí. Opýtala sa či
oni majú platiť za smeti, ktoré donesú Sabovci zo smetiska.
Starosta uviedol, že množstevný zber sa tu momentálne nedá zaviesť, lebo sme v združení, ktoré to
zavedené nemá. Ďalej uviedol, že ak si myslí, že teraz máme veľa čiernych skládok, tak potom ich
budeme mať 3x toľko, lebo nebudú chcieť za to zaplatiť.
Beata Ujpálová uviedla, že treba rozmiestniť tabuľky – zákaz sypania smetí a ohlasovať, že dostanú
pokutu 500 Eur.
Peter Zavaterník uviedol, že obec nie je represívny orgán, na to je polícia. Znečisťovanie životného
prostredia je trestný čin a kto trestný čin nenahlási je sám trestne zodpovedný. Čiže keď Ing. Gábor
videl auto, ktoré viezlo smeti a vysypal ich, čo má aj nafotené, neoznámil trestný čin.
Ing. Gábor uviedol, že to nahlásil na obecné zastupiteľstvo, ktoré to má spracovať a dať na políciu.
Beata Ujpálová uviedla, že to má riešiť obec, komisia životného prostredia, oni sa s ľuďmi hnevať
nebudú.
Alžbeta Melová uviedla, že sused najnovšie vypaľuje káble a popol im sype na medzu a keď príde
vietor, fúka to do záhrady.
Marián Melo uviedol, že v noci vypaľujú káble.
Jozef Hedvigy uviedol, aby Ing. Gábor oznámil číslo auta a bude sa s tým zaoberať, osobne za ním
pôjde.
Starosta vyzval zamestnankyňu, aby prečítala p. Košovej výšku dane za rok 2018 a 2019.
Iveta Pauerová uviedla, že v roku 2018 bola daň z nehnuteľností spolu s poplatkom za komunálny
odpad 42,09 € a teraz je to 47,06 €, čo je rozdiel 4,97 €.
Starosta uviedol, že bola snaha nájsť taký výsledok, ktorý urobí prospech pre obec a prospech pre
obec je z toho VZN 26.000 €.
Mgr. Košová sa opýtala, aký dôvod mali na to, aby zvýšili dane.

Starosta uviedol, že tých 26.000 € je ten dôvod.
Ivan Prepelica uviedol, že takéto veci majú byť uvedené v správe o hospodárení. Uviedol, že za
vlaňajší rok sa vybralo o 2000 € menej daní, chce, aby kontrolór zistil spätne za štyri roky, koľko sa
nedoplatilo daní.
Starosta odpovedal, že dane sa vymáhajú presne podľa zákona a sú aj takí občania, čo majú
zablokované nehnuteľnosti na katastri.
Ivan Prepelica uviedol, aby sa starosta opýtal občanov, ktorím sa nerobili cesty, či chcú kamery,
alebo aby im niekto spravil cesty. Ďalej uviedol, že na obecnom zastupiteľstve nepočul, že by sa
prejednávalo o príjmoch a výdavkoch za rok 2018. Ďalej uviedol, že na budúcom zasadnutí by
chcel počuť, koľko starosta zinkasoval peňazí za akcie na starom ihrisku.
Peter Zavaterník uviedol, že momentálne zistil, že za vlaňajší rok mali 10 zastupiteľstiev.
Mgr. Košová uviedla, že práve preto, že ich bolo dosť, nebol dôvod to meniť, teraz to vychádza na
štyri zastupiteľstvá.
Jozef Hedvigy uviedol, že to bolo len doplnené podľa zákona, poslanci sa aj naďalej budú stretávať
častejšie.
Dušan Šulaj uviedol, že asi budeme mať tri nové gumené priecestia od Brezničky po Zelené.
Priecestie na Mládzovo v tom nie je zahrnuté. Opýtal sa, či nie je v moci starostov potlačiť na
železnice, aby ho aspoň opravili.
Starosta uviedol, že má prisľúbené, že keď budú robiť spomínané priecestia, zastavia sa tu a niečo
dohodnú.
Ivan Prepelica uviedol, že chcú robiť cestu pri Cinobanke a od fabriky krížom, kde býva
Melicherčík, Badinka a Nedbal, je spravená aj kanalizácia, z tade sa mala cesta robiť. Cestu
a chodník treba vymerať a pozemky predať. Ďalej uviedol, že pri komunálnych voľbách sa stala
chyba, nekontroluje sa kto kandiduje za poslancov. Na zasadnutí OZ sa dozvedel, že poslankyňa sa
vzdala, lebo ako zamestnankyňa obce nemohla kandidovať. Opýtal sa kto ju na to upozornil až po
voľbách. Uviedol, že obecný úrad má volebnú komisiu zaškoliť.
Ing. Ján Gábor uviedol, že je aktivista a chceli by na železničnú trať z Brezničky do Katarínskej
Huty postaviť drezinu na bicyklový pohon s pomocným elektrickým motorm. Uviedol, že im na to
boli poskytnuté peniaze vo výške 7000 €.
K bodu č. 14./ Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce
Mgr. Branislav Knechta, starosta preložil majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie majetkové priznanie Hlavného kontrolóra
obce
Keďže viac bodov programu nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Mgr. Branislav Knechta
starosta obce
I. overovateľ
Jana Kuklová, poslankyňa OZ

II. overovateľ
Mgr. Marta Porubiaková

poslankyňa OZ

