OBEC
BRODZANY
Zápisnica z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brodzany, konaného
dňa 18.12.2017
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 2 k zápisnici.

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Brodzany o 18.30 otvoril a viedol starosta
obce p. Anton Zima. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo
sa zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 7 poslancov, čiže bolo schopné uznášať
sa.
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie – schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočet
Rozpočtové opatrenia
Rôzne

Poslankyňa Ing. Fialová a poslanec Peškovič navrhli doplniť do programu ďalšie body:
bod č. 9 Prerokovanie zákazky – verejné obstarávanie na projekt detského ihriska
bod č. 10 Prerokovanie platu starostu.
Uznesenie č. 322
OcZ schvaľuje program 27. riadneho zasadnutia
Výsledky hlasovania poslancov: Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: Juraj Peškovič, Albert Gergel a dal o jej
obsadení hlasovať.
UZNESENIE č. 323
OcZ volí návrhovú komisiu v zložení: p. Peškovič, p. Gergel
Výsledky hlasovania poslancov: Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
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Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
3. Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Kubíniho, p. Hačka
4. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil: PhDr. Lukáčovú
UZNESENIE č. 324
OcZ berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice: Ing. Kubíni , p. Hačko.
Určenie zapisovateľky zápisnice: PhDr. Lukáčová
Výsledky hlasovania poslancov: Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
5. Kontrola plnenia uznesení
O kontrole plnenia uznesení informovala hlavná kontrolórka obce Ing. Viera Laurová.
Uznesenia č. 147 a č. 215 zostávajú v platnosti.
P. Peškovič namietol, že PD Veľké Uherce neuhradilo nájom za obrábanú pôdu. P. Ing.
Fialová pripomenula trvajúci nezákonný stav pozemkov za Belané humny
a nevyhnutnosť rokovať s p. Toryškom o odkúpení pozemkov v tejto súvislosti. Podľa jej
slov treba doplniť uznesenie č. 216 a jeho plnenie musí trvať do 31. marca 2018.
Poslanec Peškovič navrhol skrátiť lehotu do 31. januára 2018. Jeho platnosť sa predĺžila
do 31. marca 2018.
UZNESENIE č. 325
OcZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení k 18.12. 2017:
Výsledky hlasovania poslancov: Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

6. Rozpočet
Poslanec Peškovič navrhol zmenu v rozpočte – v položke údržba chodníkov znížiť sumu
5000 € a časť z nej presunúť na prevádzku športového futbalového oddielu. Zároveň sa
kriticky vyjadril k financovaniu spomenutého športového oddielu.
Poslankyňa Ing. Fialová navrhla do položiek 635 006 a 635 004 doplniť slovo údržba
a z položky 635 011 vyhodiť slovo satelity.
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V rámci rozpravy k rozpočtu sa poslanci zaoberali aj výškou dotácie pre jednotlivé spolky
fungujúce v obci. Za žiadosť brodzianskeho spevokolu o dotáciu vo výške 1500 € boli
poslanec Peškovič a poslankyňa Ing. Fialová. Keďže ostatní poslanci boli proti dotácii vo
výške 1500€, zostala plánovaná suma 1000 €. Plánovaná výška dotácie pre dychovku
1800 € sa na základe hlasovania poslancov zvýšila na 2000 € (5 poslanci hlasovali za, 1 sa
hlasovania zdržal). Dôvod zvýšenia dotácie – kúpa nových hudobných nástrojov.
Plánovaná dotácia pre Jednotu dôchodcov vo výške 1000 € a plánovaná dotácia pre
folklórny súbor Husiarik vo výške 1000 € sa nemení, poslanci s jej výškou v obocho
prípadoch súhlasili.
Poslanci súhlasili s plánovanou sumou 4000 € na kultúrne akcie, so sumou 500 € na chod
knižnice.
Poslanci Peškovič a Ing. Fialová namietali, aby z plánovanej sumy 3500 € pre
telovýchovnú jednotu neboli hradené energie pohostinstva, ktoré sa nachádza
v spoločnom objekte s TJ, aby starosta zabezpečil pre pohostinstvo osobitné merače
energií.
Poslankyňa Ing. Fialová navrhla, aby každé čerpanie financií z položky rozpočtu 620
Kapitálové výdavky vo výške 71 500 schvaľovalo OcZ. 5 poslanci hlasovali za jej návrh,
1 sa hlasovania zdržal.
Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2018.
UZNESENIE č. 326
OcZ schvaľuje rozpočet na rok 2018 ako vyrovnaný.
Bežné príjmy: 400 936 €
Bežné výdavky: 313 692 €
Kapitálové príjmy: 0 €
Kapitálové výdavky: 80 000 €
Príjmové finančné operácie: 80 000 €
Výdavkové finančné operácie: 87 244 €
Výsledky hlasovania poslancov: Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
UZNESENIE č. 327
OcZ berie na vedomie rozpočet na roky 2019 – 2020.
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Výsledky hlasovania poslancov:
Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

7. Rozpočtové opatrenia
UZNESENIE č. 328

OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

8. Rôzne
UZNESENIE č. 329
OcZ odporúča starostovi obce podpísať Dodatok č. 6 a Dodatok č. 2 k zmluve medzi
Obcou Brodzany a Technickými službami mesta Partizánske o odvoze komunálneho
odpadu a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

UZNESENIE č. 330
OcZ berie na vedomie zmluvu medzi Obcou Brodzany a spoločnosťou DomaPro
Partizánske o správe obecných nájomných bytov.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
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Starosta informoval prítomných poslancov o možnosti získať v roku 2018 dotáciu 50-tisíc
€ od Miestnej akčnej skupiny stredné Ponitrie, ktorá bude prerozdeľovať sumu 1 165 720
€ obciam okresu Partizánske.
UZNESENIE č. 331
OcZ berie na vedomie informáciu starostu obce o možnosti získať v roku 2018 dotáciu vo
výške 50-tisíc € od Miestnej akčnej skupiny stredné Ponitrie.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Starosta informoval prítomných poslancov o výsledku verejnej obchodnej súťaže na
odpredaj pozemkov parc. č. 164 – 171, zapísaných na liste vlastníctva č. 564,
s minimálnou cenou 25 €/m2 . Do súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca.
UZNESENIE č. 332
OcZ berie na vedomie informáciu o vykonaní verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej na
odpredaj CKN parc. č. 164 – 171, zapísaných na liste vlastníctva č. 564, verejnou
obchodnou súťažou podľa paragrafu 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou cenou 25 €/m2, do ktorej sa neprihlásil
žiaden záujemca.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Poslankyňa Ing. Fialová vyjadrila rozhorčenie nad tým, že starosta obce vydal súhlas na
stavbu rodinného domu na úrodnej poľnohospodárskej pôde mimo územného plánu obce.
Podľa jej slov o každej stavbe mimo územného plánu obce musí rozhodovať OcZ.
Poslankyňa Ing. Fialová ďalej starostu upozornila, že neinformoval poslancov o dvoch
upozorneniach okresného prokurátora týkajúcich sa nesprávneho postupu. V tejto
súvislosti napadla nezákonnú navážku, ktorá vznikla pri budovaní kanalizácie, a bola
umiestňovaná za obcou. Podľa jej slov pri odpredaji pozemkov Mariánovi a Márii
Lukáčovcom neboli dodržané dva bodu zákonného postupu odpredaja, postup odpredaja
označila za nezákonný, znalecký posudok, na základe ktorého bola stanovená výška sumy
za m2, označila za podvodný. Podľa jej slov obec vinou tohto prišla o tisícky eur.
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UZNESENIE č. 333
OcZ berie na vedomie upozornenie Ing. Fialovej, že starosta obce neuposlúchol nariadenie
okresného prokurátora o prerokovaní upozornenia č. 101/17/3305-11 zo dňa 2.10.2017 a
upozornenia č. 106/17/3305-23 zo dňa 28.11.2017.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Poslanec Peškovič upozornil na nezákonnosť užívania parcely pod letiskovou plochou v
Malých Bieliciach PD Veľké Uherce bez nájomnej zmluvy. Ďalej upozornil na nezákonnosť
pri užívaní obecných plôch, ktorá vzniká parkovaním automobilov. Navrhol poveriť hlavnú
kontrolórku obce, aby skontrolovala užívanie verejných obecných priestranstiev bez
nájomných zmlúv a „platenie daní za využívanie týchto priestorov“. Preto navrhol prijať
uznesenie, ktoré by poverilo hlavnú kontrolórku obce kontrolou užívania obecných
priestorov.
Uznesenie č. 334
OcZ poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing. V. Laurovú skontrolovať užívanie obecných
priestranstiev – pozemkov bez nájomných zmlúv a platenie daní za tieto pozemky a priestory.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 4 poslanci: Ing. Kubíni, Ing. Fialová,
p.Gergel, , p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 2 poslanci – PhDr. Lukáčová, M.
Hačko
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Termín do 28. 2. 2018.

Poslanec Peškovič upozornil, že za posledné tri roky sa neuskutočnila inventarizácia
obecného majetku. Na základe jeho upozornenia sa inventarizácia uskutoční do 31. marca
2018.
9. Prerokovanie zákazky – verejné obstarávanie na projekt Detské ihrisko Brodzany.
Poslankyňa Ing. Fialová napadla starostu obce, že vyhlásil verejné obstarávanie na
vyhotovenie projektu Detské ihrisko Brodzany bez súhlasu OcZ. Na jej otázku, aké boli
náklady na vyhotovenie projektu, starosta odpovedal: „Projekt stál 2660 €.“ Poslanec Ing.
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Kubíni upozornil starostu obce, že pri zákazkach nad 1000 € je potrebný súhlas OcZ
a nesmie v takýchto prípadoch rozhodovať sám. Na druhej strane však vyjadril pochopenie
– starosta chce využiť účelovo viazanú dotáciu na vybudovanie detského ihriska v obci vo
výške 65-tisíc € a nechce ju nechať prepadnúť. V tejto súvislosti poslanec Peškovič opäť
upozornil na „kopírku“ na obecnom úrade v hodnote 3000 €, ktorú starosta kúpil bez
súhlasu poslancov, či na prístrešok pred obecným úradom. Poslankyňa Ing. Fialová sa
vyjadrila, že hlavná kontrolórka obce Ing. Laurová neupozornila starostu obce na
porušenie zákona. Navrhla poveriť ju zistením, či neboli porušené zákony pri vyhlásení
VO na zákazku Detské ihrisko Brodzany. V prípade zistenia nezákonnosti má podať na
starostu obce trestné oznámenie pre porušenie právomoci verejného činiteľa.
UZNESENIE č. 335
OcZ poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly, či nedošlo k porušeniu
zákonov pri vyhlásení verejného obstarávania zákazky Detské ihrisko Brodzany zo dňa
15. 11. 2017 a v prípade zistenia porušenia zákona ju poveruje podaním trestného
oznámenia pre porušenie právomoci verejného činiteľa.
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 3 poslanci: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, p.
Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 3 poslanci – PhDr. Lukáčová, M.
Hačko, A. Gergel
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Na základe výsledkov hlasovania nebolo uznesenie schválené.

10. Prerokovanie platu starostu obce
Poslankyňa Ing. Fialová, ktorá navrhla do rokovania OcZ tento bod, sa vyjadrila, že obec
vinou starostu prišla a stále prichádza o tisícky eur. Podľa jej slov starosta obce nehospodárne
nakladá s majetkom obce – napr. letisková plocha využívaná bez nájomnej zmluvy. Od roku
2012 sa podľa jej slov stav nedal do poriadku. Podľa poslanca Peškoviča obec prišla na
základe tejto skutočnosti o 150-tisíc €. Poslankyňa Ing. Fialová navrhla znížiť plat starostovi
na základný tarifný plat bez príplatku.
Uznesenie č. 336
OcZ schvaľuje zníženie platu starostu od roku 2017 na základný tarifný plat
Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 2 poslanci: Ing. Fialová, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 4 poslanci – Ing. Kubíni, PhDr.
Lukáčová, M. Hačko, A. Gergel
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Neprítomný : 1 – Ing. Michalík
Na základe výsledkov hlasovania nebolo uznesenie schválené.

Starosta predložil poslancom návrh plánu rokovaní OcZ v roku 2018 a dal o návrhu
hlasovať.

UZNESENIE č. 337
OcZ schvaľuje plán zasadnutí OcZ na rok 2018 podľa prílohy č. 1.

Výsledky hlasovania poslancov:

Za: 6 poslancov: Ing. Kubíni, Ing. Fialová, PhDr.
Lukáčová, p.Gergel, p. Hačko, p. Peškovič
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Neprítomný : 1 – Ing. Michalík

Prítomný občan Brodzian p. Ondrej Petrus predniesol pripomienku o nevyhovujúcej ceste
v časti Za Belané humny a žiadal zaradiť do rozpočtu úpravu tejto cesty. Poslankyňa Ing.
Fialová mu však odpovedala, že vzhľadom na súčasný nezákonný stav nie je možné
budovať v tejto časti vhodnú cestu.
Prítomný občan Brodzian p. Ján Hamada pripomenul skutočnosť, že Štátne lesy dosiaľ –
ani po dvoch žiadostiach – nezlikvidovali spadnutý strom pri dome p. Haasa. Prosil
starostu obce, aby urgoval túto nevyriešenú záležitosť. Ďalej pripomenul starostovi obci
žiadosť o prenájom priestorov autobusovej zastávky.

Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovila: PhDr. Alexandra Lukáčová ___________________

Overovatelia:
Ing. Alexander Kubíni _________________________________
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p. Marcel Hačko
___________________________________

