Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište
konaného dňa 3. marca 2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : p. Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p.Pavol Miniarík, p.
Alena Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková

Neprítomní:

Ing. Jozef Harvánek, p. Martin Priesečan – ospravedlnili sa
p. Štefan Zelenák

Ďalší prítomní: Ing. Ján Zelinka – hl. kontrolór obce, Ing. Andrea Nemčíková, Ing. Martina
Grbálová, Mgr. Viera Jurdíková, Ing. Veronika Kozáčiková, - zam. obce
Verejnosť:

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024.
HT sprav PB, s.r.o. – návrh na zvýšenie poplatkov do FO 10bj, 16bj, 22bj
a zvýšenie poplatku na zabezpečenie činností spojených so správou bytových
domov.
6. Riešenie čiernej stavby – p.Kališík.
7. Poľovnícka spoločnosť DRUŽBA – nájomná zmluva.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenia.
11. Záver.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Dagmar Mikudíková. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Melánia Hanajíková, p. Alena Šištíková
Zapisovateľka:
Ing. Veronika Kozáčiková

Uznesenie č. 7/2022 :
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 3.marca 2022.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh rozpočtu na roky 2022-2024.
HT sprav PB, s.r.o. – návrh na zvýšenie poplatkov do FO 10bj, 16bj, 22bj
a zvýšenie poplatku na zabezpečenie činností spojených so správou bytových
domov.
6. Riešenie čiernej stavby – p.Kališík.
7. Poľovnícka spoločnosť DRUŽBA – nájomná zmluva.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenia.
11. Záver.
Uznesenie č. 8/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
overovateľov zápisnice p. Melániu Hanajíkovú, p. Alenu Šištíkovú a zapisovateľku Ing.
Veroniku Kozáčikovú
Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ Brvnište, konaného dňa
25.01.2022
Predložila starostka obce. Uznesenia sa plnia priebežne.
Uznesenie č. 9/2021
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 25.01.2022.
Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 4 Návrh rozpočtu na roky 2022-2024.
Poslanci OZ boli oboznámení s návrhom rozpočtu. Návrh rozpočtu obce bol poslancom
OZ doručený v písomnom vyhotovení spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k
rozpočtu. Na zasadnutí OZ sa k rozpočtu vyjadril aj hlavný kontrolór obce Ing. Ján Zelinka,
nemal žiadne výhrady a odporučil poslancom OZ jeho schválenie obecným zastupiteľstvom.
Na rozpočte pracovala finančná komisia p. Jana Brezničanová, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Andrea
Nemčíková a starostka obce Ing. Dagmar Mikudíková. Ing. Andrea Nemčíková informovala
poslancov OZ, že návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle obce a tiež v informačnej
tabuli, v stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky.
Do rozpočtu boli zapracované úpravy, ktoré vznikli z dôvodu zmien a pripomienok v čase
prerokovania v zmysle úprav pri schvaľovaní rozpočtu, ktoré tvoria prílohu zápisnice.
Po prerokovaní rozpočtu poslanci OZ prijali k tomuto bodu uznesenie:
Uznesenie č. 10/2022 :
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 2022.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 11/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Rozpočet Obce Brvnište na roky 2023-2024.
Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 5 HT sprav PB, s.r.o. – návrh na zvýšenie poplatkov do FO 10bj, 16bj, 22bj
a zvýšenie poplatku na zabezpečenie činností spojených so správou bytových domov.
Správa bytových domov HT sprav PB, s.r.o. vzhľadom na nízky stav prostriedkov vo
fondoch prevádzky, údržby a opráv bytových domov Brvnište 602, 605 a 610 podáva návrh na zvýšenie
príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv s účinnosťou od 1.4.2022. Očakáva sa nárast potreby
čerpania prostriedkov z fondov opráv z dôvodu vzniku havarijných situácií a opráv súvisiacich s vekom
a opotrebením jednotlivých prvkov zariadenia bytov (najmä plynových kotlíkoch) a tiež opotrebením
spoločných zariadení (najmä vodárne) a stavebných konštrukcií bytových domov, ako aj nutnosti
rekonštrukcie vykurovania vo viacerých bytoch v dome 602, zvýšenia cien materiálov atď. Vo všetkých
troch bytových domoch navrhuje správa bytových domov zvýšiť príspevok do fondu prevádzky, údržby
a opráv minimálne na 0,50 €/ m²/mesiac + ¼ plochy balkóna/lodžie + 6,- €/byt/mesiac na obnovu
kotlíka.
Spoločnosť HT sprav PB, s.r.o. je nútená z dôvodu zvýšenia fixných nákladov (cien energií,..)
zvýšiť aj poplatok za zabezpečenie činností spojených so správou bytových domov na základe
mandátnej zmluvy z pôvodných 4,- €/byt/mesiac na 5,- €/byt/mesiac s účinnosťou od 1.4.2022. Tento
poplatok sa počas obdobia, odkedy prevzala spoločnosť HT sprav PB,s.r.o. správu bytových domov
nezvyšoval.

Uznesenie č. 12/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zvýšenie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv na 0,50 €/ m²/mesiac + ¼ plochy
balkóna/lodžie + 6,- €/byt/mesiac na obnovu kotlíka v bytových domoch č. 602, 605 a 610 v obci
Brvnište s účinnosťou od 1.4.2022.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie č. 13/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zvýšenie poplatku za zabezpečenie činností spojených so správou bytových domov v obci Brvnište na
základe mandátnej zmluvy z pôvodných 4,- €/byt/mesiac na 5,- €/byt/mesiac s účinnosťou od 1.4.2022.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 6 Riešenie čiernej stavby – p. Kališík (Martin Kališík a Juraj Kališík).
Parcela KN-C 1775/16 a parcela KN-C 1775/16, na ktorej sa začali stavebné práce, je
v Územnom pláne obce Brvnište zahrnutá a naplánovaná ako chatová oblasť, kde maximálna
rozloha rekreačného objektu – chaty je 30m2. V prípade legalizácie stavieb Martina Kališíka
a Juraja Kališíka je potrebné zmeniť dodatkom územný plán. Existujú dve možnosti:

-

územie zostane klasifikované ako chatová oblasť, zmení sa regulatív, tj. maximálna
rozloha rekreačného objektu-chaty napr. na viac ako 100m2 alebo
- územie sa preklasifikuje z chatovej oblasti na oblasť s individuálnou bytovou
výstavbou.
Zmena dodatku k územnému plánu a vypracovanie štúdie by bola na vlastné náklady
žiadateľov, tj. Martina Kališíka a Juraja Kališíka.

Uznesenie č. 14/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
navrhuje
v prípade legalizácie rozostavanej stavby na parcele KN-C 1775/16 a parcele KN-C 1775/16

zmeniť dodatkom územný plán, a to buď:
- územie zostane klasifikované ako chatová oblasť, zmení sa regulatív, tj. maximálna
rozloha rekreačného objektu-chaty napr. na viac ako 100m2 alebo
- územie sa preklasifikuje z chatovej oblasti na oblasť s individuálnou bytovou
výstavbou.
Zmena dodatku k územnému plánu a vypracovanie štúdie by bola na vlastné náklady
žiadateľov, tj. Martina Kališíka a Juraja Kališíka.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 7 Poľovnícka spoločnosť DRUŽBA – nájomná zmluva.
Nakoľko dňom 01.01.2023 končí Poľovníckej spoločnosti DRUŽBA, Považská Bystrica –
Považské Podhradie platnosť zmluvy o výkone práva poľovníctva na prenajatých lesných
pozemkoch v obci Brvnište, spoločnosť žiada Obec Brvnište o uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na ďalšie obdobie 15 rokov.
Poslanci OZ o tejto požiadavke rokovali a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 15/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Poľovníckou spoločnosťou DRUŽBA, Považská
Bystrica – Považské Podhradie, sídlo Šebešťanová 274, 017 04 Považská Bystrica na prenájom
lesných pozemkov v obci Brvnište na obdobie 15 rokov s účinnosťou od 01.01.2023.
Podmienkou je pravidelná redukcia lesnej zvery (líšky jelene,diviaky).

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 8. Rôzne.
Starostka obce Ing.Dagmar Mikudíková informovala poslancov OZ, že Naše Považie vyhlásilo
v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512005), aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Obec Brvnište sa plánuje
zapojiť do tejto výzvy (Názov projektu: Vybudovanie inovatívneho detského ihriska v Materskej
škole v obci Brvnište). Príspevok na financovanie projektov v rámci výzvy (vyjadrený ako
percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %.
Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %. Pri predkladaní Žiadosti o príspevok je
potrebné schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu vo výške 5%, t.j. 1039,68 Eur.
Poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 16/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu:
Názov projektu: Vybudovanie inovatívneho detského ihriska v Materskej škole v obci Brvnište.
Výška spolufinancovania: 1039,68 Eur.
Kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-005

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ, že je potrebné upraviť a doplniť Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brvnište na roky 2015-2022, ktorý bol schválený
zastupiteľstvom obce Brvnište uznesením č. 103/2015 dňa 13.07.2015, a to konkrétne v
bodoch:
- Strategická časť/IV. Stratégia rozvoja obce/11.2.Hierarchia strategických cieľovtabuľka/v časti 2.Prioritná oblasť Sociálna doplnený bod 2.4 – Zlepšenie infraštruktúry
vzdelávania v obci (str.39)
- Programová časť/V. Program rozvoja/12.1.Prehľad opatrení a aktivít podľa prioritných
oblastí/Formulár č. P 1 – Prehľad opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí/v časti
Prioritná oblasť Sociálna doplnený bod OP č.4 – Zlepšenie infraštruktúry vzdelávania
v obci – rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ a ZŠ, školskej jedálne, výdajne
školskej jedálne, stavebno-technické úpravy areálu MŠ a ZŠ vrátane detských
a športových ihrísk, odborných učební (str.41)
Uznesenie č. 17/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
formou dodatku doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brvnište na
roky 2015-2022, ktorý bol schválený zastupiteľstvom obce Brvnište uznesením č. 103/2015
dňa 13.07.2015, a to konkrétne v bodoch:
- Strategická časť/IV. Stratégia rozvoja obce/11.2.Hierarchia strategických cieľovtabuľka/v časti 2.Prioritná oblasť Sociálna doplnený bod 2.4 – Zlepšenie infraštruktúry
vzdelávania v obci (str.39)
- Programová časť/V. Program rozvoja/12.1.Prehľad opatrení a aktivít podľa prioritných
oblastí/Formulár č. P 1 – Prehľad opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí/v časti
Prioritná oblasť Sociálna doplnený bod OP č.4 – Zlepšenie infraštruktúry vzdelávania
v obci – rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ a ZŠ, školskej jedálne, výdajne
školskej jedálne, stavebno-technické úpravy areálu MŠ a ZŠ vrátane detských
a športových ihrísk, odborných učební (str.41).

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Poslanci OZ boli oboznámení starostkou obce Ing. Dagmar Mikudíkovou, že SAD Trenčín
upravil, resp.zrušil vzhľadom na nevyťaženosť spojov dva autobusové spoje, konkrétne spoj
3,50 hod. a spoj 4,25 hod. smerom Brvnište-Považská Bystrica.
Uznesenie č. 18/2022 :
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 zrušení ranných autobusových spojov smerom Brvnište-Považská Bystrica.

Hlasovanie:
za:
6 p.: Melánia Hanajíková, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
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.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00 h.

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

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

Overovatelia:
p. Melánia Hanajíková
p. Alena Šištíková

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

