Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište ,
konaného dňa 26. septembra 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : Mgr. Nadežda Babiarová, , p. Peter Holiš, p. Pavol Hároník
p. Štefan Francisty, p. Pavol Miniarik

Neprítomní:

p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Štefan Zelenák
Ing. Peter Melicherík

Ďalší prítomní: Mgr. Viera Jurdíková, Ing. Veronika Kozáčiková, Ing. Andrea Nemčíková,
zam. obce
Verejnosť:

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Úprava rozpočtu Obce Brvnište r. 2017.
4. Vodovod v obci Brvnište – informácia.
5. Zberný dvor v obci Brvnište – informácia.
6. MŠ Brvnište – informácia.
7. Havarijný stav – most oproti RD č. 134.
8. Prístupová Komunikácia cintorín – informácia.
9. Miestne komunikácie – asfaltovanie – informácia.
10. Rôzne.
11. Diskusia .
12. Uznesenie
13. Záver.
bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Štefan Zelenák
Ing. Peter Melicherík.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Peter Holiš, p. Pavol Miniarík
Zapisovateľka:
Mgr. Viera Jurdíková
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Uznesenie č.83 /2017 :
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. Petra Holiša, p. Pavla Miniaríka.
Hlasovanie: za: 5 Mgr. Nadežda Babiarová, , p. Peter Holiš, p. Pavol Hároník
p. Štefan Francisty, p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 84 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zapisovateľku: Mgr. Vieru Jurdíkovú.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 85/2017 :
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 26. septembra 2017.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Úprava rozpočtu Obce Brvnište r. 2017.
4. Vodovod v obci Brvnište – informácia.
5. Zberný dvor v obci Brvnište – informácia.
6. MŠ Brvnište – informácia.
7. Havarijný stav – most oproti RD č. 134.
8. Prístupová Komunikácia cintorín – informácia.
9. Miestne komunikácie – asfaltovanie – informácia.
10. Rôzne.
11. Diskusia .
12. Uznesenie
13. Záver.
K bodu 3. Úprava rozpočtu Obce Brvnište r. 2017
S navrhovanými úpravami rozpočtu obce oboznámila prítomných Ing. Andrea Nemčíková.
Písomné vyhotovenie návrhu bolo doručené poslancom OZ spolu s pozvánkami. Tvorí prílohu
zápisnice aj uznesenia.
Diskusia:
p. Pavol Hároník - informoval sa na výšku rezervného fondu obce. Informovala ho Ing.
Nemčíková. Výška rezervného fondu ku dňu konania OZ je 102 926,00 €.
Uznesenie č. 86 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravy rozpočtu Obce Brvnište r. 2017 v zmysle návrhu, ktorý tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Vodovod v obci Brvnište – informácia.
1. V tomto bode programu starostka obce informovala poslancov OZ o postupe na prípravných
prácach pre územné konanie na stavbu Vodovod v obci Brvnište. O prácach je potrebné
informovať aj občanov a pripraviť s nimi stretnutie.
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Uznesenie č. 87/2017 :
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 stave prípravných prác na stavbe Vodovod v obci Brvnište.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 88 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Vodovod v obci Brvnište pre stavebné
povolenie.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Zberný dvor v obci Brvnište – informácia.
Starostka obce informovala poslancov o prácach na stavbe Zberný dvor v obci Brvnište –
uskutočnilo sa odovzdanie staveniska a môže sa začať so stavebnými prácami.
Uznesenie č. 89 /2017 :
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 stave prípravných prác na stavbe Zberný dvor Brvnište.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. MŠ Brvnište – informácia
Starostka obce informovala poslancov OZ o nutnosti vybudovania zábradlia na terase budovy
MŠ Brvnište č. 417. Zábradlie bolo objednané z materiálu antikor, osadené bude svojpomocne,
pri odbornej montáži bude nápomocný p. Miroslav Zigo, ktorý v tomto odbore pracuje. Na MŠ
bude potrebné ešte rozrezať chodník, kvôli odvodneniu a osadiť kryty z lexanu na okná
suterénu MŠ.
Uznesenie č.90 /2017 :
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 starostkou obce o príprave osadenia zábradlia na terase MŠ Brvnište č.
417, odvodnenia o krytov na okná suterénu MŠ.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie č. 91/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zakúpenie osadenia zábradlia na terasu MŠ Brvnište č. 417 v sume 3 656,81 € .
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Havarijný stav – most oproti RD č. 134
Poslanci boli starostkou obce informovaní, že most bude nutné odstrániť a postaviť nový,
jeho rekonštrukcia nie je možná. Momentálne je zadané spracovanie projektovej dokumentácie
na nový most.
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Uznesenie č.92/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informácie týkajúce sa prípravy projektovej dokumentácie na nový most.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Prístupová komunikácia cintorín – informácia.
Poslanci OZ boli starostkou obce informovaní o prácach na cintoríne, vybudovaní prístupovej
komunikácie, odvodnenia a spevnenej plochy pre kontajnery a potrebe osadenia nových
vstupných brán na cintorín.
Diskusia:
P. Pavol Miniarik požiada o vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie vstupných brán p.
Jantáka.
Uznesenie č.93/2017 :
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 starostkou obce o prácach na cintoríne.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Miestne komunikácie asfaltovanie – informácia.
Starostka obce informovala poslancov OZ o asfaltovaní miestnych komunikácií v obci.
Uznesenie č.94/2017 :
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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 starostkou obce o prácach na cintoríne.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Rôzne .
1. Pri riešení vybudovania odvodňovacieho kanála smer „ ošipárne “, pri obhliadke bolo
zistené, že občania z tejto lokality sypú do potoka pokosenú trávu z dvorov, starostkou
obce boli upozornení, že toto robiť nesmú, lebo môže dôjsť k jeho upchatiu.
Uznesenie č.95/2017 :
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 starostkou obce o riešení vybudovania odvodňovacieho kanála smer „
ošipárne “.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
2. Antónia Janičíková, Brvnište č. 262 požiadala o prenájom pozemku na ktorom má
rodinný dom. Poslanci odporúčajú dať si časť pozemku KN E 3161/1, ktorá je
vlastníctvom obce zamerať a požiadať o jej odkúpenie.
Uznesenie č. 96 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
odporúča
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žiadateľke Antónii Janičíkovej bytom Bvnište č. 262 dať si časť pozemku KN E 3161/1 v kú
Brvnište , ktorý užíva ako prístup a dvor rodinného domu zamerať geometrickým plánom
a požiadať o odkúpenie.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
3. Poslanci OZ boli informovaní, že detské ihrisko pred NS Jednota podlieha kontrole
detských ihrísk, z toho dôvodu obec musí viesť prevádzkový denník detského ihriska,
s tým, že ihrisko musí byť pravidelne 1x týždenne vizuálne skontrolované a 1x mesačne
operatívne, to znamená skontrolovanie funkčnosti hracích prvkov, stability zariadení
a neporušenosť náterov a materiálov. Ako zodpovednú osobu za pravidelné kontroly
detského ihriska bol navrhnutý p. Pavol Háronik.
Uznesenie č. 97 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
p. Pavla Háronika, ako zodpovedného pracovníka za kontrolu detského ihriska.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
4. Poslanci OZ hovorili aj nutnosti riešenia havarijného stavu strechy na budove „ Pošty
“ , spoločne sa dohodli, že padajúca časť strechy bude odstránená, aby nevznikla škoda
na susednom rodinnom dome. Poslanci OZ odstránia padajúcu časť strechy v rámci
brigády. Termín si dohodnú, na odstraňovaný materiál bude potrebné objednať
kontajner.
5. V rámci bodu rôzne prerokovali poslanci OZ odpredaj pozemku č.p. KN C 1057/2 vo
výmere 37 m2, KN C 1059/1 vo výmere 345 m2 a KN C 1059/2 vo výmere 75 m2
vytvorené GO plánom č. 31/2017 zo dňa 07.09.2017 z parcely KN E 3161/1, ktorej
vlastníkom je na základe LV č. 1463 Obec Brvnište v prospech Zdenka Koreníka, nar.
22.06.1956 bytom Brvnište nakoľko na predmetnom dome stojí rodinný dom vo
vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 98/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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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 37 m2 vytvorený
z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere 8551 m2, v kú Brvnište k parc. č.
KN C 1057/2, záhrady vo výmere 37 m2 v kú Brvnište, diel č. 2 vo výmere 345 m2 vytvorený
z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere 8551 m2, v kú Brvnište k parc. č.
KN C 1059/1, zastavané plochy vo výmere 345 m2 v kú Brvnište, diel č. 3 vo výmere 75 m2
vytvorený z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere 8551 m2, v kú Brvnište k
parc. č. KN C 1059/2, zastavané plochy vo výmere 75 m2 v kú Brvnište, vytvorený
geometrickým plánom č. 31/2017 zo dňa 07.09.2017, vyhotoveným Ing. Martinom
Gajdošíkom, overeným Okresným úradom Považská Bystrica , katastrálnym odborom pod
číslom 645/2017 dňa 20.09.2017, ktorého vlastníkom je Obec Brvnište na základe LV č. 1463
za cenu 3,30 Eur/m2, čo za 457 m2 predstavuje sumu 1508,10 Eur, slovom: Jedentisíc
päťstoosem eur a desať centov pre kupujúceho Zdenka Koreníka rod. Koreníka , nar.
22.06.1956, r. č. 560622/6989, bytom Brvnište č. 22, 018 12 Brvnište . Prevod pozemku, diel
č. 1 vo výmere 37 m2 vytvorený z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere 8551
m2, v kú Brvnište k parc. č. KN C 1057/2, záhrady vo výmere 37 m2 v kú Brvnište, diel č.
2 vo výmere 345 m2 vytvorený z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere 8551
m2, v kú Brvnište k parc. č. KN C 1059/1, zastavané plochy vo výmere 345 m2 v kú Brvnište,
diel č. 3 vo výmere 75 m2 vytvorený z parc. č. KN E 3161/1, vodné plochy v celkovej výmere
8551 m2, v kú Brvnište k parc. č. KN C 1059/2, zastavané plochy vo výmere 75 m2 v kú
Brvnište bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za odpredaj hlasovalo 5
poslancov z 9. 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 na pozemku stojí rodinný dom vo vlastníctve kupujúceho.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
6. Poslanci boli oboznámení s kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra obce Ing. Jána
Zelinku – boli im predložené kontrolné správy.
Uznesenie č. 99/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brvnište Ing. Jána Zelinku.
Hlasovanie: za: 5 p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Peter Holiš
Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarik
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5 Diskusia – v texte.
K bodu 6. Uznesenia – v texte.
K bodu 7. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,00h.
Zapísala: .....................................................

Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Overovatelia:
p. Peter Holiš
p. Pavol Miniarík

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