Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 15.06.2016 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica.
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / , Jamborová, Miščíová, Lencsésová, , Jurgová,
Egly / privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Za zapisovateľku určil Mgr. Evu Kalusovú
a za overovateľov určil p. Miroslava Eglyho a p. Jozefa Burmeka.
K bodu 2/
Hlasovanie za program zastupiteľstva 15.06.2016 a doplnenie programu
bod 6A / Schválenie VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
6B / Schválenie VZN o odpadoch
6C / Smernica č.1-Registrtúrny plán a poriadok obecného úradu Dolná Breznica
č.2-Registratúrny plán a poriadok MŠ
6D / Osadenie dopravného zrkadla – MŠ - Bednár, Vajdík
6E / Schvaľovanie zmien rozpočtu starostom obce
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 3/
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór Jozef Baška , ktorý konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené okrem uznesenia č. 15/2016 – trvá , ktoré trvajú
Bod 4/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici sa zaoberalo záverečným účtom obce Dolná
Breznica za rok 2015, ku ktorému podal stanovisko hlavný kontrolór obce a potom ho
schválilo s výhradami uvedenými v stanovisku hlavného kontrolóra nasledovne :
OZ schvaľuje :
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 s výhradami uvedenými
v stanovisku hlavného kontrolóra.
B. Usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške -63 341,18 € z prebytku finančných
operácii 63 341,19 € sa vyrovná schodok rozpočtu vo výške -63 341,18 €
C. Použitie takto usporiadaného prebytku vo výške 0,01 € - prideliť celý do rezervného fondu
na havárie a mimoriadne udalosti.
D. Na odstránenie výhrady OZ preto poverilo starostu obce zabezpečiť audit účtovnej
závierky za rok 2015 a súladu výročnej správy s údajmi účtovnej závierky za rok 2015
v termíne do 30.11.2016.
E. Ďalej OZ poverilo ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zák. č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve správu audítora a výročnú správu za rok 2015 dodatočne po
ich prerokovaní v obecnom zastupiteľstve, najneskôr do 31.12.2016.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 5 /
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o cenových ponukách na
Univerzálny nosič - HON 053.27201-081931 . Výberová komisia vyhodnotila ako víťaznú
ponuku, ponuku AGRO BEDNÁR s.r.o. , ktorá bola vo výške 2600,0 €.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia .Toto VZN
schválilo.
Hlasovanie :

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 1 (Miščíová)

Bod 7/
Obecné zastupiteľstvo za zaoberalo VZN o odpadoch . Toto VZN schválilo.
Hlasovanie : Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 8 /
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu č.1 Registratúrny plán a registratúrny
poriadok Obecného úradu a smernicu č. 2 Registratúrny plán a poriadok MŠ Dolná Breznica.
Bod 9 /
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Emila Barku o osadenie dopravného zrkadla
-výjazd na cestu pri Bednárovi Rudovi je neprehľadný a zároveň sa preriešil aj výjazd
z dediny na hlavnú cestu pod Vajdíkovým vŕškom. Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie
a osadenie dvoch dopravných zrkadiel.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 10 /
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schvaľovaním kompetencie na zmeny rozpočtu starostom
obce v súlade so Zák. č. 334/2007 Z.z. do výšky 2000,0 €, túto kompetenciu poslanci
obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie : Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 11/
Starosta obce Ing. Pekara informoval poslancov o prebiehajúcich prípravách na Hody .
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici , 15.6.2016
Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

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

Overovatelia zápisníc : Burmek Jozef

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

Egly Miroslav

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 15.06.2016 .
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 15.6.2016 tieto
uznesenia :
Uznesenie č. 22/2016
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 15.06.2016 a doplnenie programu o
bod 6A / Schválenie VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
6B / Schválenie VZN o odpadoch
6C / Smernica č.1-Registrtúrny plán a poriadok obecného úradu Dolná Breznica
č.2-Registratúrny plán a poriadok MŠ
6D / Osadenie dopravného zrkadla – MŠ-Bednár, Vajdík
6E / Schvaľovanie zmien rozpočtu starostom obce
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 23 /2016
OZ berie na vedomie :
a/ kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadania,
b/ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015.
Uznesenie č. 24/2016
OZ schvaľuje :
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 s výhradami uvedenými
v stanovisku hlavného kontrolóra.
B. Usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške -63 341,18 € z prebytku finančných
operácii 63 341,19 € sa vyrovná schodok rozpočtu vo výške -63 341,18 €
C. Použitie takto usporiadaného prebytku vo výške 0,01 € - prideliť celý do rezervného fondu
na havárie a mimoriadne udalosti.
Podľa § 10 ods. 9/ Zák. č. 583/2004 Z.z. prostriedky rezervného fondu môže obec na základe
rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré
vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
D. OZ poveruje starostu obce zabezpečiť audit účtovnej závierky za rok 2015 a súladu
výročnej správy s údajmi účtovnej závierky za rok 2015 v termíne do 30.11.2016.
E. OZ poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zák. č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve správu audítora a výročnú správu za rok 2015 dodatočne po ich prerokovaní
v obecnom zastupiteľstve, najneskôr do 31.12.2016.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.25/2016
OZ schvaľuje odpredaj motorového vozidla – Univerzálny nosič - HON 053.27201-081931,
na základe odporúčania výberovej komisie, ktorá vybrala ponuku AGRO BEDNÁR s.r.o. ,
vo výške 2 600,0 €.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0

Uznesenie č.26/2016
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré nadobudne
účinnosť 1.7.2016.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 5,proti: 0, zdržal sa : 1
Uznesenie č.27/2016
OZ schvaľuje VZN č.2/2016 o odpadoch , ktoré nadobudne účinnosť 1.7.2016
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.28/2016
OZ berie na vedomie smernicu č.1 : Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného
úradu v Dolnej Breznici a smernicu č. 2 : Registratúrny plán a registratúrny poriadok MŠ
Dolná Breznica
Uznesenie č.29/2016
OZ schválilo zakúpenie a osadenie 1 ks dopravného zrkadla pri výjazde na cestu pri p.
Rudolfovi Bednárovi Dolná Breznica 236, a 1 ks dopravného zrkadla pri výjazde z dediny na
hlavnú cestu pod Vajdíkovým vŕškom.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.30/2016
OZ schválilo starostovi obce kompetenciu vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami do výšky 2000 € v súlade so Zák. č. 334/2007 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0

V Dolnej Breznici , dňa 15.6.2016
Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

