OBEC
BRODZANY
Zápisnica z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brodzany, konaného
dňa 30.10.2017
Prítomní: - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Brodzany otvoril o 18.30 hod. a viedol starosta
obce p. Anton Zima, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže
bolo uznášania schopné.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Program:
1. Otvorenie – schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Určenie zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Preklenutie – opakované prejednanie uznesení č. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, z dôvodu nepodpísania uznesení starostom obce
7. Určenie zástupcu starostu obce
8. Rôzne:
 ponuka pre obec Brodzany od p. Lýdie Hlaváčovej na odkúpenie pozemku E-KN, parc.
č. 87/36- zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124, výmera 459 m2,
katastrálne územie Brodzany, E-KN parc. č. 87/31 zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaná na LV č. 1124, výmera 72 m2, katastrálne územie Brodzany, /časť bývalých
maštalí/
 žiadosť Enviro Team s.r.o., Brodzany o dotáciu

UZNESENIE č. 307
OcZ schvaľuje program 25. riadneho zasadnutia
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. Peškovič, p. Hačko, p.
Gergel, Ing. Fialová, PhDr. Lukáčová
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Alexandra Lukáčová, p. Marcel
Hačko. O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať.
UZNESENIE č. 308
OcZ volí návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Alexandra Lukáčová, p. Marcel Hačko
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
3 poslanci: p. Gergel, Ing. Fialová, p.
Peškovič
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
2 poslanci: PhDr. Lukáčová, p. Hačko
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
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3. Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: p. Albert Gergel, Ing. Fialová
4. Za zapisovateľku zápisnice z 24. riadneho zasadnutia starosta určil p. E. Sámelovú.
UZNESENIE č. 309
OcZ berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice v zložení: p. Gergel, Ing. Fialová
určenie zapisovateľky zápisnice: p. Sámelová
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. Peškovič, p. Hačko, p.
Gergel, Ing. Fialová, PhDr. Lukáčová
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
5. Kontrola plnenia uznesení
O kontrole plnenia uznesení informovala hl. kontrolórka obce Ing. Viera Laurová. Správa
o kontrole plnenia uznesení tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
U 147 – naďalej trvá
U 198 – splnené, starosta informoval, že bola podaná žiadosť na Západoslovenskú
vodohospodársku spoločnosť
U 210 – p.č. 355/20 – potok – súhlas na vypracovanie geometrického plánu potoka.
Ing. Fialová oznámila prítomným, že si preštudovala odpoveď katastr. odboru v uvedenej
veci, ktorú jej p. starosta doručil oneskorene - iba nedávno a na základe nej konštatuje, že nie
je úlohou obce, aby platila drahý geometrický plán na zameranie potoka na pozemkoch
súkromných vlastníkov, ktorý v predpokladanej hodnote cca 1800, € zadal p. starosta už
vyhotoviť, dokonca v zastupiteľstve ukázal aj meračský náčrt, pričom mu vyhotovenie
predmetného plánu nikto neschválil. Vodné toky patria do vlastníctva štátu a nie do
vlastníctva obce a do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (ďalej len
„SVP“). Na časti potoka, ktorá je zameraná a vedená ako C-KN parc. č. 355/20 je vedený
nesprávny druh pozemku „záhrada“, namiesto správneho druhu pozemku „vodná plocha“
a taktiež nesprávny vlastník: Čs. štát v správe MsNV Partizánske – zrejme chyba pri ROEP,
lebo správa takéhoto majetku pri zaevidovanom nesprávnom druhu pozemku mala byť
prevedená na OÚ v Trenčíne, majetkoprávny odbor. Na základe uvedeného Ing. Fialová
odporúča písomne oboznámiť SVP s existenciou neevidovaného potoka, opísať situáciu
a odporúčiť im jeho zaevidovanie do správy, ktorá mu vyplýva zo zákona a taktiež jeho
zameranie. SVP by si mal v rámci uvedeného riešiť aj opravu druhu pozemku na parc. č.
355/20 a opravu vlastníctva na štát (SR) podaním žaloby na súde.
Starosta informoval, že bol na Okresnom úrade v Trenčíne za p. Kramárovou a ona poradila,
aby sa napísal podnet na Okresný súd – prevod na dodatočný objav pozemku.
Ing. Fialová – podotkla, že nakoľko je na parcele č. 355/20 nesprávne evidovaný druh
pozemku, po oprave na skutočný druh pozemku „vodná plocha“, pozemok nebude patriť do
vlastníctva obce, ale by mal patriť do vlastníctva štátu. Ing. Fialová vytkla starostovi, že
podáva ústne vyjadrenia a celú vec nemá oficiálne písomne.
p. Peškovič – navrhol, aby uznesenie č. 210 sa zrušilo
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Na základe vzniknutej situácie vyzval starosta obce poslancov k hlasovaniu, či uznesenie č.
210 sa ruší:
UZNESENIE č. 311
OcZ ruší uznesenie č. 210 zo dňa 12.12.2016 z 18. riadneho zasadnutia OcZ
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
3 poslancov: p. Peškovič, p. Hačko, Ing.
Fialová
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
2 poslanci: PhDr. Lukáčová, p. Gergel
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
U 215 – zatiaľ nesplnené, naďalej trvá
U 216 – splnené - starosta informoval, že jednal ústne s p. Toriškom, ktorý s vyjadril, že
momentálne dané pozemky C-KN 1599/13 a 1599/14 – orná pôda , podiel 2/3, kataster
Brodzany, nie sú na predaj a neskôr sa vyjadril, že predaj by sa mohol uskutočniť jedine za
minimálnu sumu 20,- eur/m2. Ing. Fialová po nahladnutí do tzv. podľa p. starostu „zápisnice
z rokovania s p. Toriškom“ podotkla, že predložená zápisnica je zlá, nemá potrebné
náležitosti, má nesprávne uvedené plnomocesntvo a taktiež predmetné plnomocenstvo malo
byť prílohou zápisnice, nakoľko vlastníkom predmetého pozemku nie je pán Toriška, ale je
iba splnomocnencom na zastupovanie vlastníčky pozemku. Z uvedeného dôvodu uvedená
zápisnica nemá žiadnu právnu moc.
U 285 – uznesenie splnené
U 289 – uznesenie trvá
UZNESENIE č. 310
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení k 30.10.2017
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. Peškovič, p. Hačko, p.
Gergel, Ing. Fialová, PhDr. Lukáčová
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
Ďalej starosta navrhol zmenu programu – presunutie bodu 6 na koniec programu a vyzval
poslancov hlasovaniu:
Výsledky hlasovania: ZA: 6 poslancov, - všetci prítomní
Proti: 0 poslacov
Zdržal sa: 0 poslancov
Bod programu č. 6 sa presúva na koniec programu.
7. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta obce informoval o vzdaní sa mandátu zástupcu starostu obce Ing. Alexandra
Kubíniho a navrhol za zástupcu starostu obce p. Alberta Gergela. P. Albert Gergel s návrhom
starostu obce súhlasil.
UZNESENIE č. 312
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OcZ berie na vedomie určenie starostu obce za zástupcu starostu obce p. Alberta Gergela
s účinnosťou od 01.11.2017
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
8. Rôzne:
 ponuka pre obec Brodzany od p. Lýdie Hlaváčovej na odkúpenie pozemku EKN, parc. č. 87/36- zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124,
výmera 459 m2, katastrálne územie Brodzany, E-KN parc. č. 87/31 zastavaná
plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124, výmera 72 m2, katastrálne územie
Brodzany, /časť bývalých maštalí/
 žiadosť Enviro Team s.r.o., Brodzany o dotáciu
Starosta informoval o :
 Žiadosti o dotáciu pre fi. Enviro Team s.r.o., pre akciu „brodziansky šúlanec“ vo výške
3.000,- eur.
p. Peškovič – sa vyjadril, že súkromnej osobe sa žiadna dotácia dávať nebude.
Ing. Fialová – žiadosť bude predmetom rokovania ekonomickej komisie podľa platného VZN
o dotáciách.
UZNESENIE č. 314
OcZ berie na vedomie žiadosť od Enviro Team s.r.o., Brodzany o dotáciu
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
 ponuka pre obec Brodzany od p. Lýdie Hlaváčovej na odkúpenie pozemku E-KN, parc.
č. 87/36- zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124, výmera 459 m2,
katastrálne územie Brodzany, E-KN parc. č. 87/31 zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaná na LV č. 1124, výmera 72 m2, katastrálne územie Brodzany, /časť bývalých
maštalí/
p. Peškovič položil otázku – či máme záujem kupovať kúsok z bývalých maštalí? Veď predsa
majitelia pozemkov sú povinní sa starať o svoje pozemky. Pokiaľ sa nestarajú, obec by mala
dať podnet na okresný úrad odbor životného prostredia o nezabezpečenej stavbe. Načo by
sme zaťažovali obec.
UZNESENIE č. 313
OcZ berie na vedomie ponuku od p. Hlaváčovej na odpredaj pozemku E-KN, parc. č. 87/36zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124, výmera 459 m2, katastrálne územie

OBEC
BRODZANY
Zápisnica z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brodzany, konaného
dňa 30.10.2017
Brodzany, E-KN parc. č. 87/31 zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1124, výmera
72 m2, katastrálne územie Brodzany, /časť bývalých maštalí/
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
4 poslanci: p. A. Gergel, p. M. Hačko, p. J.
Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
1 poslanec: Ing. Fialová
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
6. Preklenutie – opakované prejednanie uznesení č. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, z dôvodu nepodpísania uznesení starostom obce
Starosta navrhol opätovne prejednať ním nepodpísané uznesenia / uvedené v programe/.
Ing. Fialová sa spýtala, na základe akého ustanovenia zákona chce p. starosta opätovne
prerokovávať a meniť už na predošlom zasadnutí OcZ prerokované pripomienky k návrhu
VZN o dotáciach, ktoré následne vetoval. P. starosta nevedel povedať. Následne Ing. Fialová
citovala § 13 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ktoré
stanovujú postup pri opätovnom schvaľovaní pozastaveného výkonu uznesení OcZ a uviedla,
že to, čo pán starosta predkladá k prerokovaniu je protizákonný postup a vyzvala p. starostu
a hlavnú kontrolórku obce, aby rokovanie pokračovalo v súlade s uvedenými ustanoveniami
zákona.
Po diskusii poslancov prijali nasledovné uznesenia.:
UZNESENIE č. 295
OcZ schvaľuje pripomienku č. 1 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
v preambule textu VZN je zbytočne uvádzaný § 7 ods. 2, má tam byť iba § 7 ods. 4. Zákon
ukladá obciam poskytovať dotácie za podmienok určených vo VZN len pri poskytovaní dotácií
podľa § 7 ods. 4.! Preto treba aj v Čl. 2 ods. 1 prvé tri odrážky, ktoré vlastne citujú § 7 ods. 2
zákona vypustiť a text upraviť, alebo navrhujem nový text Článku 2 odsek 1:
„Obec môže poskytnúť dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby
obyvateľom obce, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.“
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 296
OcZ schvaľuje pripomienku č. 2 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
v Článku 3 je v odseku 1. a v odseku 2. prvej vety to isté , a to, že objem fin. prostriedkov na
dotácie schvaľuje OcZ a potom aj starosta.
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Navrhujem nový text ods. 1 a 2:
„1. Objem finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok
schvaľuje v rámci rozpočtu obce obecné zastupiteľstvo.“
„2. Poskytnutie dotácií jednotlivým žiadateľom o dotáciu schvaľuje OcZ po prerokovaní
v komisiách OcZ a v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok
ustanovených týmto VZN na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel.“
Výsledky hlasovania poslancov:

Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni

UZNESENIE č. 297
OcZ schvaľuje pripomienku č. 3 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
V Článku 4 je ods. 8 zbytočný, kompetencie orgánov obce sú riešené už v Čl. 3.
Treba ho vypustiť a ďalšie odseky len prečíslovať.
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 298
OcZ schvaľuje pripomienku č. 4 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
K Článku 4 ods. 12 písm. d) : podmienky vo VZN musia byť všeobecné pre všetkých žiadateľov
o dotáciu a nielen pre TJ Slovan Brodzany. Obec môže mať aj iné športové kluby, preto musí
byť VZN všeobecné pre všetkých! Navrhujem nahradiť Článok 4 ods. 12 bod d) takto:
„d) vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové náklady.
Konkrétne podmienky použitia dotácie sa dohodujú v zmluve po schválení dotácie.
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 299
OcZ schvaľuje pripomienku č. 5 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
VZN, tak ako zákony, má končiť zrušovacími ustanoveniami a jeho účinnosťou. Malo by byť
uvedené, čo sa zrušuje, t. j. VZN č. 2/2016/N. Článok 8 je rozdelený pečiatkou a podpisom
starostu, ktoré majú byť na konci. Navrhujem nový formát titulnej strany a nové znenie
celého Článku 8, ktoré uvádzam v mojej prílohe č. 1.(viď príloha uznesení č. 1)
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Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni

UZNESENIE č. 300
OcZ schvaľuje pripomienku č. 6 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
Navrhujem inú formu tlačiva žiadosti o dotáciu - prílohy VZN č. 1, zdá sa mi prehľadnejšia
a lepšia (viď príloha uznesení č. 2)
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 301
OcZ schvaľuje pripomienku č. 7 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
Vo VZN ponechať iba prílohu č. 1 – vzor žiadosti o dotáciu. V Čl.4 ods. 9 a Čl. 5 ods. 1 potom
prílohy č. 3 a č. 2 neuvádzať.
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 302
OcZ schvaľuje pripomienku č. 8 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
Čl. 5 ods. 4 by mal znieť:
„Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie vypracuje obec.“
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 303
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OcZ berie na vedomie pripomienku č. 9 poslankyne Ing. L. Fialovej k návrhu VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií obcou Brodzany v znení:
Obec sa píše s malým „o“, pokiaľ to nie je začiatok vety – viď stanovisko SAV v mojej prílohe
č. 3. Upraviť v celom texte a následne používať správne vo všetkých písomnostiach obce.
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 304
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
upozornenie námestníčky Okresnej prokuratúry v Partizánskom
 za účelom odstránenia porušovania § 6 ods. 3, 4, 8. a 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení pri prijímaní VZN č. 2/2016/N o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Brodzany,
 na rozpor VZN č. 2/2016/N o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Brodzany so zákonnom úpravou v článkoch 3, 4, 5 a 7.
II. vyhovuje
protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Partizánskom,
II.
ruší
VZN č. 2/2016/N o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Brodzany.
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
UZNESENIE č. 305
OcZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Brodzany so zapracovanými schválenými pripomienkami
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
5 poslancov: p. A. Gergel, p. M. Hačko,
Ing. L. Fialová, p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
0 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
Diskusia poslancov:
P. Peškovič – vyzval starostu obce, aby mu dal zmluvu o nájme medzi Obcou brodzany a TJ
Slovan
Starosta mu zmluvu predložil.
Ing. Fialová – ako predsedníčka ekonomickej komisie – žiada starostu obce predložiť všetky
dokumenty týkajúce sa prejednania a schválenia tejto zmluvy o nájme ako sú, zápisnica,
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uznesenia. Nájom 3,50/1 mesiac je nízky. Taktiež žiada vyčíslené náklady na budovu TJ na
m2/1rok.
P. Peškovič – obec dotuje krčmu, mali by tam byť podvojné merače. Ako je možné, že je
prenajatý majetok obce bez výberového konania. Podotkol, že chce, aby bol v dedine futbal,
ale nechce, aby bola dotovaná krčma formou dotácie na šport a kultúru z obecných peňazí.
P. Peškovič trval na svojom návrhu uznesenia v znení:
OcZ odporúča starostovi obce zjednať nápravu v nájomnej zmluve o budove prevádzky
Bistro-Sport v areáli ihriska Brodzany – platenie energií /voda, plyn, elektrina/ daň
z nehnuteľností
Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu k navrhnutému uzneseniu:
UZNESENIE č. 315
OcZ odporúča starostovi obce zjednať nápravu v nájomnej zmluve o budove prevádzky
Bistro-Sport v areáli ihriska Brodzany – platenie energií /voda, plyn, elektrina/ daň
z nehnuteľností
Výsledky hlasovania poslancov:
Za:
1 poslanec: p. J. Peškovič,
Proti:
0 poslancov
Zdržali sa:
4 poslanci: Ing. Fialová, PhDr. Lukáčová,
p. Gergel, p. Hačko
Neprítomní: 2 poslanci: Ing. Michalík, Ing. Kubíni
Uznesenie nebolo schválené
p. Peškovič:
– žiada vrátenie daní z nehnuteľností manželom Lukáčovým, nakoľko platili dane za obecné
pozemky. Obec nesmie vyberať daň z nehnuteľností za vlastné pozemky a taktiež nesmie
nechať užívať obecné pozemky bez písomnej nájomnej zmluvy zriadenej v súlade so
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
- žiadal vysvetlenie, prečo do dnešného dňa nebola vykonaná inventúra majetku obce. Žiadal
o inventúrny zoznam pozemkov, ktoré obec vlastní a sú vhodné k prenajatiu, ktorí poslanci
už dávno žiadali a doteraz nedostali,
- p. Rončka – chová nebezpečné a agresívne plemeno psov a navyše nemá dostatočne
zabezpečené oplotenie svojho pozemku, po ktorom sa psy voľne pohybujú a môže nastať
situácia, kedy sa psy dostanú za oplotenie a zaútočia na občana. Je potrebné, aby ho obce na
danú nevyhovujúcu a nebezpečnú situáciu písomne upozornila,
- nakoľko poslanci už viac-krát žiadali p. starostu, aby do programu každého OcZ zaradil
podanie informácie starostom obce o všetkom čo sa udialo a vykonalo v obci od posledného
zastupiteľstva a on tak nekoná, požiadal starostu aby tak konal.
Starosta obce prečítal zoznam jednotlivých úloh, ktoré vybavoval od posledného
zastupiteľstva: seminár, vybavovanie písomností, rôzne obchodné stretnutia a množstvo
iných povinností.
Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
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________________

Overovatelia:
Ing. Lucia Fialová

__________________

p. Albert Gergel

__________________

