Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište
konaného dňa 23. augusta 2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p. Pavol
Miniarík

Neprítomní:

p. Alena Šištíková

Ďalší prítomní: Ing. Ján Zelinka – hl.kontrolór obce, Ing. Andrea Nemčíková, Ing. Veronika
Kozáčiková – zam.obce
Verejnosť:

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Dodatok č. 1 k VZN č, 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia (dodatok prílohy č. 1 VZN 1/2021).
5. Úpravy rozpočtu.
6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Brvnište 2021–2030 - návrh.
7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ján Jaseňovec a manželka.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenia.
11. Záver.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Milena Užíková, p. Martin Priesečan
Zapisovateľka:
Ing. Veronika Kozáčiková
Uznesenie č.

65/2021 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania OZ Brvnište konaného dňa 23. augusta 2021.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Dodatok č. 1 k VZN č, 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia (dodatok prílohy č. 1 VZN 1/2021).
5. Úpravy rozpočtu.
6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Brvnište 2021–2030 - návrh.
7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ján Jaseňovec a manželka.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenia.
11. Záver.
Uznesenie č. 66/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
overovateľov zápisnice
Veroniku Kozáčikovú

p. Milenu Užíkovú, p. Martina Priesečana a zapisovateľku Ing.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ Brvnište, konaného dňa
28.06.2021
Predložila starostka obce.

Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ Brvnište, konaného dňa 28. 06. 2021.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Dodatok č. 1 k VZN č, 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia (dodatok prílohy č. 1 VZN 1/2021).
Príloha VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia sa nemení. Bude vykonaná úprava výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia. Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 pre rozpočtovú
organizáciu Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 budú zvýšené formou úpravy
rozpočtu originálnych kompetencií nasledovne:
-

dotácia na rok 2021 – dieťa materskej školy (MŠ) sa zvyšuje o 27 395,61 Eur.
Konečná suma po úprave 71 200,- Eur,

-

dotácia na rok 2021 – žiak školského klubu detí (ŠKD) sa zvyšuje o 525,32 Eur.
Konečná suma po úprave 21 458,-Eur,

-

dotácia na rok 2021 – potencionálny stravník – Školská jedáleň (ŠJ) sa zvyšuje
o 9 169,17 Eur. Konečná suma po úprave 54 549,- Eur.

Spolu zvýšenie o 37 090,10 Eur. Výška finančných prostriedkov po úprave poukázaná
ako originálne kompetencie 147 207,- Eur.

Uznesenie č. 68/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na
žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 pre rozpočtovú
organizáciu Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 , a to nasledovne:
-

dotácia na rok 2021 – dieťa materskej školy (MŠ) sa zvyšuje o 27 395,61 Eur.
Konečná suma po úprave 71 200,- Eur,

-

dotácia na rok 2021 – žiak školského klubu detí (ŠKD) sa zvyšuje o 525,32 Eur.
Konečná suma po úprave 21 458,-Eur,

-

dotácia na rok 2021 – potencionálny stravník – Školská jedáleň (ŠJ) sa zvyšuje
o 9 169,17 Eur. Konečná suma po úprave 54 549,- Eur.

Spolu zvýšenie o 37 090,10 Eur. Výška finančných prostriedkov po úprave poukázaná
ako originálne kompetencie 147 207,- Eur.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5. Úpravy Rozpočtu Obce Brvnište.
S navrhovanými úpravami rozpočtu oboznámila prítomných a podala vysvetlenie
ekonómka obce Ing. Andrea Nemčíková, návrh dostali poslanci aj v písomnom vyhotovení.

Uznesenie č. 69/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ing. Andrea Nemčíková ďalej požiadala poslancov OZ o schválenie čerpania fondu rezerv
na kapitálové výdavky, a to nasledovne:
-

na splátky úveru v Prima banka Slovensko, a.s.
projektová dokumentácia kultúrny dom
výstavba chodníka - Dolný koniec

44 070,00 Eur,
7 521,12 Eur,
1 785,88 Eur.

Uznesenie č. 70/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie fondu rezerv na kapitálové výdavky, a to nasledovne:
-

na splátky úveru v Prima banka Slovensko, a.s.
projektová dokumentácia kultúrny dom
výstavba chodníka - Dolný koniec

Hlasovanie:

44 070,00 Eur,
7 521,12 Eur,
1 785,88 Eur.

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Brvnište 2021-2030-návrh.
Obec Brvnište si dala vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 20212030. Ide o strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva
samospráve zo Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Určuje
ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja
sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť

stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich
technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.
Poslanci OZ dostali k nahliadnutiu Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce
Brvnište 2021-2030 a prijali uznesenie:

Uznesenie č. 71/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Brvnište 2021-2030.
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ján Jaseňovec a manželka.
Poslanci prerokovali požiadavku p. Jána Jaseňovca, Brvnište 256, 018 12 Brvnište a p.
Moniky Jaseňovcovej, Brvnište 256, 018 12 Brvnište o odkúpenie časti pozemku KN E 3139,
v kú Brvnište, ktorého vlastníkom je na základe LV č. 1463 Obec Brvnište. Existujúci
rodinný dom č. 542 na parcele č. KN C 1193, ktorý je evidovaný na LV č. 3187, v súčasnosti
zasahuje do predmetného pozemku (p.č. KN E 3139,LV 1463).
Poslanci OZ o predloženej žiadosti rokovali a odporúčajú žiadateľom predložiť GP na
časť pozemku (p.č. KN E 3139,LV 1463), ktorý sa nachádza pod rodinným domom č. 542
(p.č. KN C 1193, LV č. 3187) Pri odpedaji obec musí postupovať podľa zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 72/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. p. KN E 3139, evidovanom na LV 1463, ktorý sa
nachádza pod rodinným domom č. 542 (p.č. KN C 1193, LV č. 3187) v kú Brvnište vo

vlastníctve p. Jána Jaseňovca a manželky a opakovane sa ňou bude zaoberať po predložení
geometrického plánu na požadovaný pozemok.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková, p.
Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek, p.
Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8. Rôzne.
Na Obecný úrad Brvnište bola dňa 16.08.2021 doručená Žiadosť o zabezpečenie
bezpečnosti na ceste III/1978 v Obci Brvnište, konkrétne sa jedná o úsek na dolnom konci
obce (úsek od 5,450 km do 5,700 km), z dôvodu častých a nebezpečných dopravných
nehôd pri autobusovej zastávke Brvnište - Salaj. Predmetom žiadosti je riešenie a zaistenie
bezpečnej cesty na autobusovú zastávku SAD pre chodcov, ako aj zaistenie bezpečnosti
pre ľudí žijúcich na spomínanom úseku. Žiadosť bola podpísaná obyvateľmi žijúcich
v blízkom okolí.
Starostka obce Ing. Dagmar Mikudíková oboznámila prítomných poslancov
OZ, že na problémovom úseku mala stretnutie s kompetentnými osobami - zástupca
dopravného inšpektorátu a zástupca z úseku dopravy a pozemných komunikácií. Z ich
pohľadu to nie je nehodový úsek, bol by iba v tom prípade, ak by na tomto mieste boli
dopravné nehody, kde škoda na majetku by bola viac ako 5000,- Eur alebo by pri týchto
nehodách došlo k ublíženiu na zdraví. V tomto prípade obci nevedia pomôcť. Odporúčajú
osadenie radaru na meranie rýchlosti, čo by malo aspoň psychologický efekt.
Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ, že Obec Brvnište má
vypracovaný projekt Chodník na dolnom konci obce Brvnište, súčasťou projektu je aj
vybudovanie ochranného oceľového zábradlia pri bytovom dome a priechod pre chodcov.
Realizácia tohto projektu je jedným z riešení, ako zabezpečiť bezpečnosť chodcov, ale aj
bezpečnosť 10bj jednotky, ktorá je situovaná v bezprostrednej blízkosti hlavnej cesty.
Posudzované územie projektu je pri ceste III/1978 v km.5,50. Realizácia chodníka je
navrhovaná v dvoch trasách. Trasa A a B. Trasa A. začína pri parcele č. 1004 a pokračuje
po ľavej strane cesty v dĺžke 145,76m a končí pri parcele č. 696. Trasa B. začína pri
autobusovej zastávke Brvnište-Salaj a pokračuje po pravej strane cesty v dĺžke 61,57m,
končí pri jestvujúcom parkovisku bytového domu.

Uznesenie č. 73/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výstavbu Chodníka na dolnom konci obce Brvnište – Trasa B. (tj. od zastávky Brvnište–Salaj
smerom po pravej strane cesty v dĺžke 61,57m a končí pri parkovisku 10bj jednotky).
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Katarína Koreníková-Žiadosť o zámenu pozemkov
Poslanci OZ obdržali Žiadosť o zámenu pozemkov, ktorú dňa 12.5.2021 doručila na
Obecný úrad Katarína Koreníková, bytom Brvnište 22. Predmetom žiadosti bola zámena
pozemkov parc.č.KN E 423, druh pozemku záhrada, o výmere 402m2, parc.č. KN E 424,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 7m2, parc.č. KN E 425, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 39m2 a parc.č.KN-E 428, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 157m2 evidovaná na LV č. 2768 vo vlastníctve Katarína
Koreníková, trvale bytom Brvnište 22 a Marcela Koreníková, trvale bytom Brvnište 22 každá
v podiele 1/2, za pozemok parc. č. KN E 3161/1 evidovaná na LV č. 1463 vo vlastníctve
Obce Brvnište.
Uznesenie č. 74/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
zamieta
zámenu pozemkov parc.č. KN E 423, KN E 424, KN E 425 a KN E 428 v podielovom
spoluvlastníctve Katarína Koreníková, bytom Brvnište 22 a Marcela Koreníková, bytom
Brvnište 22, každá v podiele 1/2, za pozemok parc. č. KN E 3161/1 evidovaná na LV č. 1463
vo vlastníctve Obce Brvnište.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Starostka obce Ing. Dagmar Mikudíková informovala poslancov OZ, že bolo zvolané
stretnutie vlastníkov nehnuteľností, ktorí susedia s prístupovou súkromnou cestou pri
rodinnom dome č.409, aby sa dohodli na jej používaní. Starostka Ing. Dagmar Mikudíková
bola prizvaná políciou pri riešení konfliktu, ktorý vznikol pri prejazde áut so stavebným
materiálom na pozemky rodiny Kališíkovej, cez súkromnú cestu. Vlastníci susedných
nehnuteľností predmetnej prístupovej cesty sa nedohodli, vzhľadom na to, že p.Kališík počas
rokovania s nadávkami opustil stretnutie.
Uznesenie č. 75/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o stretnutí vlastníkov nehnuteľností susediacich so súkromnou prístupovou cestou.
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ing. Jozef Harvánek sa informoval, koľko má Obec Brvnište úroveň zadlženosti, pretože sa
od občanov dopočul, že je to až cez 70%. Ing. Andrea Nemčíková, ekonómka obce uviedla,
že obec pri prijímaní návratných finančných zdrojov musí dodržiavať pravidlá, o ktorých
pojednáva § 17 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách. V písmene a) hovorí, že celková
suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. Obec Brvnište vykazuje 9,06%. V písmene b) spomínaného § je
stanovená ďalšia podmienka, že suma splátok vrátane úhrady nákladov nesmie prekročiť 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom sú príjmy znížené
o dotácie a granty. Obec Brvnište vykazuje 7,47 %.
Podľa údajov FinStat, Obec Brvnište vykazuje celkovú zadlženosť 70,8%. Tu však treba
upozorniť, že tento údaj je pre občana zavádzajúci, keďže FinStat čerpá údaje z výkazov
ročnej účtovnej závierky Súvahy a Výkazu ziskov a strát a prepočítava cudzie zdroje + časové
rozlíšenie/aktíva. Takýto postup však nie je správny a nemožno takto postupovať u všetkých
subjektov – podnikateľov, obcí a najmä obcí, ktoré majú čerpané finančné prostriedky zo

ŠFRB na výstavbu bytových domov a splácajú sa z nájomného. Keďže naša obec má čerpané
úvery zo ŠFRB na výstavbu bytových domov, toto číslo veľmi skreslí údaje o zadlženosti.
Obce štvrťročne podávajú viaceré finančné výkazy, ktoré sleduje MF SR, okrem toho má
povinnosť sledovať zadlženosť aj kontrolór a audítor.
Uznesenie č. 76/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu podanú ekonómkou obce Ing. Andreou Nemčíkovou o výške zadlženosti Obce
Brvnište.
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

P. Pavol Miniarík tlmočil prítomným poslancom OZ, že správca 16bj jednotky ho
informoval o zatápaní bytovky, vedľa ktorej sa na priľahlých pozemkoch zadržiava voda.
Starostka Ing. Dagmar Mikudíková o tomto probléme vie, upozorňovala na to už v minulosti,
nakoľko nájomca bytu p. Mária Čierniková ju opakovane oslovovala s tým, že má navlhnuté
steny a plesne. Je potrebné urobiť odvodnenie, čo je finančne náročná investícia. Podľa p.
Miniaríka je zatápanie bytového domu problém zanedbania bývalého vedenia a projektanta.
Uznesenie č. 77/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o probléme zatápania 16bj a nutnosti odvodnenia tejto časti pozemkov.
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Starostka Ing. Dagmar Mikudíková – celú obec topilo, v priebehu 10tich rokov bola celá obec
odvodnená. Poukázala na to, že na niektorých miestach, napr. v „Poliaškove“, nie sú
vyčistené korytá a zatápa pozemky.
P. Pavol Miniarík navrhol písomne upozorniť r. Španihelovú, aby z pozemku parcela KN E
č. 3161/1 evidovanom na LV č. 1463 v bezprostrednej blízkosti vodného toku rieky
Papradnianky odstránili uložené drevo a sprejazdnili prístup cez tento pozemok.
Uznesenie č. 78/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
ukladá
upozorniť r. Španihelovú na sprístupnenie pozemku na p.č. KN E č. 3161/1 a odstránenie
uloženého dreva z tohto pozemku, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku.
Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

P.Melánia Hanajíková sa chcela informovať, či sa aj v Obci Brvnište plánuje optický
internet. Starostka Ing. Dagmar Mikudíková oboznámila prítomných poslancov OZ, že obec
plánuje v budúcnosti optický internet, ale musíme mať na pamäti, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. je zároveň aj účastníkom územného a stavebného konania pre stavbu vodovodu
v obci a ako účastník požaduje dodržiavanie odstupov od siete internetu minimálne 2 m, čo
by bol problém, preto bude potrebné so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. v tejto veci
„rokovať“. Najoptimálnejšie by bolo, keby sa stavba vodovod a optický internet realizovali
súbežne.
Uznesenie č. 79/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o pláne optického internetu v Obci Brvnište.

Hlasovanie:

za: 7 p. Martin Priesečan, p. Milena Užíková, p. Mária Turičíková,
p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, Ing. Jozef Harvánek,
p. Pavol Miniarík
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 9. Diskusia.
V texte
K bodu 10. Uznesenia.
V texte
K bodu 11. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 h.

Zapísala: .....................................................

....................................................
Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Overovatelia:
p. Milena Užíková
p. Martin Priesečan

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

