Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište
konaného dňa 21. marca 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Dagmar Mikudíková , starostka obce
Poslanci: Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter Holiš,
p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Miniarík,
Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
Neprítomní:

p. Štefan Francisty

Ďalší prítomní: Ing. Ján Zelinka, hlavný kontrolór obce
Mgr. Viera Jurdíková, Ing. Martina Grbálová, Ing. Andrea Nemčíková, zam.
obce
Verejnosť:

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení uznesení.
4. Rozpočet Obce Brvnište na rok 2018.
5. Verejné osvetlenie SSE.
6. Vývoz TKO v obci Brvnište – VO.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenia.
10. Záver.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila : Ing. Dagmar Mikudíková , starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Pavol Háronik, p. Štefan Zelenák
Zapisovateľka:
Mgr. Viera Jurdíková
Uznesenie č. 13/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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overovateľov zápisnice: p. Pavla Háronika , p. Štefana Zelenáka
zapisovateľku Mgr. Vieru Jurdíkovú .
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie č. 14/2018 :
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 dňa 21.03.2018.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
schválený program rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení uznesení
4. Rozpočet Obce Brvnište na rok 2018.
5. Verejné osvetlenie SSE.
6. Vývoz TKO v obci Brvnište – VO.
7. Rôzne
8. Diskusia.
9. Uznesenia.
10. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Informáciu predložila starostka obce.
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Uznesenie č. 15/2018 :
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 22.01.2018.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 4. Rozpočet Obce Brvnište na rok 2018
Informácie o rozpočte podala Ing. Andrea Nemčíková, Návrh Rozpočtu Obce Brvnište na
rok 2018 bol zverejnený na informačnej tabuli obce a webovom sídle obce. V písomnom
vyhotovení bol doručený poslancom OZ. K rozpočtu predložil stanovisko hlavný kontrolór
obce Ing. Ján Zelinka, ktoré tiež obdržali poslanci OZ v písomnom vyhotovení.
Diskusia:
Ing. Nemčíková informovala, že do rozpočtu budú zapracované výdavky spojené s pochovaním
neb. Ľudovíta Grupáča v sume 880,- Eur, príjem za odpredaj pozemku p. Zdenka Koreníka.
p. Pavol Háronik – pýtal sa či je v rozpočte počítané s odstupným pre starostu v prípade zmeny
na poste starostu po komunálnych voľbách.
Bol informovaný, že odstupné bude riešené v rozpočte na rok 2019.
Ďalej sa pýtal, prečo sa nerieši výstavba vodovodu v rozpočte obce na rok 2018.
Obec momentálne čaká na výzvu z fondov EU na takýto druh stavby, následne by sa riešilo
financovanie.
Zaujímal sa tiež o plánovanú výšku finančných prostriedkov na platby elektrickej energie pre
KD v sume 5 000,00 €.
K tejto sume sa vyjadrila Ing. Nemčíková, suma je vyššia, jedná sa omyl.
Ďalej navrhol OZ, aby sa opravila fasáda na objekte budovy pošty, je v zlom stave, padá
omietka. S jeho návrhom vyjadrili súhlas aj ostatní poslanci OZ a odporúčajú opraviť fasádu
na stavbe č. 435.
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Starostka obce informovala o nutnosti zamestnať zamestnanca do pracovného pomeru, nakoľko
fond pracovného času, ktorý umožňuje odpracovať na základe dohody je nedostatočný, obec
vykonáva veľa prác svojpomocne. Práce na dohodu vykonáva p. Jozef Šištík, preto navrhla
poslancom zamestnať ho na HPP a jeho mzdu zahrnúť do rozpočtu . Poslanci s predloženým
návrhom súhlasia.
Po prerokovaní tohto bodu programu , dala starostka obce o rozpočte Obce Brvnište na rok
2018 hlasovať. Poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 16/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Rozpočet Obce Brvnište na rok 2018.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 5. Verejné osvetlenie SSE
V rámci tohto bodu rokovania bola riešená otázka rekonštrukcie VO v obci v zmysle
návrhu predloženého SSE Žilina.
Ing. Peter Melicherík – navrhuje riešiť rekonštrukciu svojpomocne, na údržbu VO – výmenu
žiaroviek a iných technických záležitostí spojených s prevádzkou VO navrhuje p. Balušíka
Ľuboša, ktorý má pre tieto práce oprávnenie.
Ing. Melicherík bol požiadaný aby informoval p. Ľuboša Balušíka , aby prišiel na OÚ za účelom
dohodnutia podmienok výkonu činností spojených s opravami a údržbou verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 17/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
Ing. Petra Melicheríka osloviť p. Ľuboša Balušíka ohľadom vykonávania prác na správe
a údržbe verejného osvetlenia v obci.
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Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 6. Vývoz TKO v obci Brvnište – VO
Starostka obce informovala o výsledku VO na dodávateľa služby – vývozu TKO. Otvárania
obálok sa za obec zúčastnila komisia v zložení : Mgr. Nadežda Babiarová, p. Peter Holiš a p.
Pavol Miniarik. Do verejnej súťaže sa prihlásila jedna firma spoločnosť MEGAWASTE
SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica. Zmluva s touto spoločnosťou by mala byť uzavretá od
01.04.2018. Poslanci OZ požadujú o podmienkach zmluvy ešte rokovať s vedením firmy, za poslancov
sa rokovania spolu so starostkou obce zúčastní Ing. Peter Melicherík. Termín bude dohodnutý s vedením
firmy.

Uznesenie č. 18/2018 :
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 výsledku VO na dodávateľa služby – vývozu TKO z obce Brvnište.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie č. 19/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
zástupcu poslancov OZ Brvnište Ing. Petra Melicheríka zúčastniť sa spoločne so starostkou
obce na rokovaní so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica.

Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
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Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 7. Rôzne
V rámci bodu rôzne prerokovali poslanci OZ čestné vyhlásenia p. Štefan Francistyho a p. Dagmar
Bednárovej, že žiadajú poberať odmenu poslanca. K čestným vyhláseniam prijali poslanci OZ
uznesenia:

Uznesenie č. 20 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Čestné vyhlásenie p. Štefan Francistyho, že žiada poberať odmenu poslanca OZ od 21.03.2018.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Uznesenie č. 21 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Čestné vyhlásenie p. Dagmar Bednárovej,
21.03.2018.

že žiada poberať odmenu poslanca OZ od

Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
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Starostka obce informovala poslancov OZ o požiadavke Slovenskej pošty a. s. na vybudovanie
vodného zdroja – studne k objektu Pošty Brvnište, nakoľko táto nemá zabezpečené zásobovanie
vodou. Poslanci s vybudovaním vodného zdroja súhlasia.
Uznesenie č. 22 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vybudovanie a vystrojenie vodného zdroja pre budovu č. 435 vo vlastníctve Obce Brvnište,
v ktorej je umiestnená prevádzka Pošty Brvnište.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Starostka obce informovala poslancov OZ o úspešnosti podaného projektu Obecný úrad
Brvnište - zníženie energetickej náročnosti objektu, s ktorého realizáciou sa začne v mesiaci
06/2018.
Uznesenie č. 23 /2018 :
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 úspešnosti projektu Obecný úrad Brvnište - zníženie energetickej náročnosti
a termínom začatia realizácie projektu 06/2018.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Starostka obce informovala poslancov OZ o opakovanom podaní projektu pre DHZ Brvnište
na výmenu garážových brán budovy hasičskej zbrojnice.
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Uznesenie č. 24 /2018 :
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 podaní projektu pre DHZ Brvnište na výmenu garážových brán na budove
hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
ZŠ s MŠ Brvnište 388, 018 12 Brvnište – predložila žiadosť o zakúpenie 2 ks pylonových
tabúľ do základnej školy v celkovej sume 2 016,00 €, ktorých úhrada bude realizovaná
z nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z r. 2017. Dodávateľ bol vybraný na
základe vykonaného prieskumu trhu.
Uznesenie č. 25 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zakúpenie 2 ks pylonových tabúľ v sume 2016,00 € pre ZŠ s MŠ Brvnište od dodávateľa
spoločnosti TABLETA s.r.o. Nosice, 020 01 Púchov, IČO: 31636942, ktorý bol vybraný na
základe vykonaného prieskumu trhu.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
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Ján Čukan a manž. Slávka, Brvnište č. 578, 018 12 Brvnište
Poslancom OZ bola predložená žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN 3151/1 v kú Brvnište
v celkovej výmere 45 m2 v kú Brvnište, diel č.1 a 2, vytvorené GP č. 85/2017 zo dňa
11.12.2017, ktoré tvoria časť prístupu k rodinnému domu a žiadatelia Ján Čukan ml.
a manželka Slávka Čukanová rod. Chmulíková obaja bytom Brvnište č. 578 ich ako prístup
a odvodňovací rigol dlhodobo užívajú. Poslanci OZ prijali ku žiadosti uznesenie:
Uznesenie č. 26 /2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku podľa § 9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, diel č. 1 vo výmere 26 m2
vytvorený z parc. č. E KN 3151/1, ostatné plochy v celkovej výmere 784 m2, v kú Brvnište k
parc. č. C KN 1086/5, vodné plochy vo výmere 26 m2 v kú Brvnište a diel č. 2 vo výmere 19
m2 vytvorený z parc. č. E KN 3151/1, ostatné plochy v celkovej výmere 784 m2, v kú Brvnište
k parc. č. C KN 1256/3, zastavané plochy vo výmere 19 m2 v kú Brvnište, vytvorené
geometrickým plánom č. 85/2017 zo dňa 11.12.2017, vyhotoveným Jánom Domanickým,
overeným Okresným úradom Považská Bystrica , katastrálnym odborom pod číslom 896/2017
dňa 27.12.2017, ktorého vlastníkom je Obec Brvnište na základe LV č. 1463 za cenu 3,30
Eur/m2, čo spolu za 45 m2 predstavuje sumu 148,50 Eur, slovom: jednostoštyridsaťosem eur
a päťdesiat centov pre kupujúceho Jána Čukana rod. Čukana , nar.03.06.1976, r. č.
760603/7978, bytom Brvnište č. 578, 018 12 Brvnište a manželku Slávku Čukanovú rod.
Chmulíkovú nar.14.12.1975 , r.č. 756214/7978 bytom Brvnište č. 578. Prevod pozemku, dielu
č. 1 vo výmere 26 m2 vytvoreného z parc. č. KN E 3151/1, ostatné plochy v celkovej výmere
784 m2, v kú Brvnište k novovytvorenej parcele č. C KN 1086/5 , vo výmere 26 m2 , vodné
plochy v kú Brvnište a dielu č. 2 vo výmere 19 m2 vytvorený z parc. č. KN E 3151/1, ostatné
plochy v celkovej výmere 784 m2, v kú Brvnište k parc. č. KN C 1256/3, zastavané plochy vo
výmere 19 m2 v kú Brvnište bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za
odpredaj hlasovalo 8 poslancov z 8. Bol dodržaný postup prevodu podľa § 9a ods.8, písm. e
Zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný
osobitného zreteľa spočíva v tom, že tvorí časť prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve
kupujúcich a časť odvodňovacieho rigolu.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v obci Brvnište sa plánuje realizácia
vybudovania optických sietí za účelom zlepšenia kvality telekomunikačných služieb občanom.
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Uznesenie č. 27 /2018 :
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 príprave vybudovania optických sietí predloženú starostkou obce.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
Starostka obce informovala poslancov OZ o úspešnosti projektu Bezpečná obec, na ktoré bola
obci poskytnutá dotácia v sume 10 000,00 €. K samotnej realizácii projektu dôjde po
výberovom konaní na dodávateľa.
Uznesenie č. 28 /2018 :
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 úspešnosti projektu Bezpečná obec v sume 10 000,00 €, z ktorého realizáciou sa
začne po výberovom konaní na dodávateľa kamerového systému.
Hlasovanie:
za : 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Háronik , Mgr. Ľubica Hároníková,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:0
K bodu 8. Diskusia – v texte
K bodu 9. Uznesenia – v texte
K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 h.
Zapísala: .....................................................

Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Overovatelia:
p. Pavol Háronik ........................................
p. Štefan Zelenák .......................................
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