Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo
dňa 20.05.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke

Prítomní:
starosta:

Mgr. Branislav Knechta

Počet poslancov:

7

Prítomní:

6
Jozef Hedvigy
Igor Melicher
Peter Pagáč
Mgr. Marta Porubiaková
Ján Prepelica
Peter Zavaterník

Neprítomná

1
Jana Kuklová

Zamestnankyňa obce:
Iveta Pauerová
Ďalší prítomní:

občania – 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.
Starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Breznička
3./ Rôzne
4./ Záver
Hlasovanie za schválenie programu rokovania:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÁ:

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

Porubiaková,

K bodu č. 1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Mgr. Branislav Knechta za zapisovateľku určil Ivetu Pauerovú, za overovateľov zápisnice určil
poslancov Mgr. Martu Porubiakovú a Igora Melichera. Do návrhovej komisie navrhol poslancov
Petra Zavaterníka a Jozefa Hedvigyho.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
a) berie na vedomie určených overovateľov zápisnice Mgr. Marta Porubiaková, Igor Melicher
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Zavaterník, Jozef Hedvigy
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÁ:

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

Porubiaková,

K bodu č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o rozhodovaní o výške príspevku
a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Breznička
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2019
o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Breznička.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 (ďalej len
VZN) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Breznička
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÁ:

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

Porubiaková,

K bodu č. 3 Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil cenovú ponuku firmy ENY Lučenec na oponu aj
s bočnými závesmi a zadnou látkou, vo variante tenká látka v sume 3.218,40 €, to je látka z ktorej
sú ušité závesy v kultúrnom dome a zamat v cene 4.165,20 €. Obe opony budú mať podšívku ušitú
z režnej bavlny. Ďalej informoval, že oponová mechanika je už opravená.
Ján Prepelica, poslanec uviedol, že materiál z ktorého sú ušité závesy je tiež dobrý.
Igor Melicher uviedol, že keď bude opona z rovnakého materiálu ako závesy, bude to krajšie.
Beáta Ujpálová uviedla, že zamat vydrží 50 rokov, zachytáva hlučnosť aj teplo.
Mgr. Marta Porubiaková uviedla, že nie vždy čo je lacnejšie je aj lepšie.

Mgr. Branislav Knechta, starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa schválila ponuka na oponu
zo zamatu, s vyššou sumou 4.165,20 Eur:
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÁ:

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

Porubiaková,

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje cenovú ponuku na nákup opony vo výške 4.165,20 €
od firmy Andrea Fábry Kubišová - ENY, Dobšinského 14, Lučenec
Mgr. Branislav Knechta, starosta informoval, že po roku opäť máme majsterku Európy vo fitnes.
Slečna Diana Šuľajová uspela na majstrovstvách Európy, kde získala 1. miesto. Navrhol, aby bola
navýšená dotácia pre Telovýchovnú jednotu o 300 Eur na podporu uvedenej fitnesky.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že Diana ide na dôležitý pretek do Talianska, čo ju bude stáť veľa
peňazí.
Beáta Ujpálová uviedla, že treba vyzdvihnúť a podporiť všetkých čo sa snažia.
Mgr. Porubiaková, poslankyňa sa opýtala koho tým myslí.
Ujpálová odpovedala, že bicyklistov.
Peter Pagáč, poslanec uviedol, že chcel, aby mu Igor Melicher preplatil štartovné na čo mu
odpovedal, že na to nemáme peniaze.
Igor Melicher reagoval, že nepovedal, že nemáme peniaze, ale povedal, aby počkal kým zistí ako sa
to dá vyúčtovať.
Starosta uviedol, že tu ide o inú výkonnosť, čím nehovorí, že Pagáčovi nemôže byť preplatené
štartovné. Informoval, že bolo preplatené štartovné aj hokejistom, keď hrali turnaj.
Peter Pagáč uviedol, že niekoľko rokov bol podporovaný futbal, preplácali sa určité sumy a teraz sú
tu iné druhy športov ako beh, volejbal, stolný tenis, cyklistika, máme atlétov a inde sa im prepláca.
Konštatoval, že keď niekto reprezentuje obec, tak by mu mohlo byť aspoň reprezentačné
preplatené.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Tatran Breznička
so zámerom podporiť Dianu Šuľajovú za prezentáciu obce Breznička vo výške 300 Eur
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÁ:

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

Porubiaková,

Igor Melicher požiadal starostu, aby na multifunkčné ihrisko bol umiestnený oznam, že kľúče od
multifunkčného ihriska sa nachádzajú u neho a Evy Šuľajovej.
Starosta odpovedal, že bude Prevádzkový poriadok v ktorom bude uvedené meno správcu.

K bodu č. 4 Záver
Keďže viac bodov programu nebolo, Mgr. Branislav Knechta, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

I. overovateľ
Mgr. Marta Porubiaková, poslankyňa OZ

Zapísala: Pauerová

II. overovateľ
Igor Melicher, poslanec OZ

