Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište
konaného dňa 30. novembra 2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p.Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
Neprítomní:

p. Štefan Zelenák

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

nezúčastnila sa

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Informácia o plnení uznesení .
VZN Obce Brvnište o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021 – návrh, prerokovanie.
5. List pre starostku a obecné zastupiteľstvo o overení účtovnej závierky
a hospodárenia za rok 2019 od audítora.
6. Informácie týkajúce sa činnosti Obce Brvnište v uplynulom období.
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 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Martin Priesečan, p. Alena Šištíková,
Zapisovateľka:
Mgr. Viera Jurdíková
Uznesenie č.72/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište
schvaľuje
program rokovania OZ Brvnište konaného dňa 30. novembra 2020.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, 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.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Informácia o plnení uznesení .
VZN Obce Brvnište o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021 – návrh, prerokovanie.
5. List pre starostku a obecné zastupiteľstvo o overení účtovnej závierky
a hospodárenia za rok 2019 od audítora.
6. Informácie týkajúce sa činnosti Obce Brvnište v uplynulom období.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenia.
10. Záver.
Uznesenie č.73/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište
schvaľuje
Overovateľov zápisnice p. Martina Priesečana, p. Alenu Šištíkovú a zapisovateľku Mgr. Vieru
Jurdíkovú.
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, 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
14.10.2020
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 74/2020
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 14.10.2020.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. VZN Obce Brvnište o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021 – návrh, prerokovanie.
___________________________________________________________________________
Návrh VZN č.3/2020 Obce Brvnište o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021 – návrh VZN bol zverejnený. Poslanci na prerokovanie obdržali
písomné vyhotovenie návrhu VZN, ktoré je spracované na základe § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov. Výška poplatku bola stanovená na základe údajov z roku 2020
v sume 21,- Eur/ osoba. Návrh tvorí prílohu zápisnice. Poslanci prerokovali jeho jednotlivé
ustanovenia a prijali uznesenie:
Uznesenie č.75/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrh VZN č. 3/ 2020 Obce Brvnište o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2021.
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5. List pre starostku a obecné zastupiteľstvo o overení účtovnej závierky
a hospodárenia za rok 2019 od audítora.
___________________________________________________________________________
V zmysle platnej legislatívy je obec povinná overiť účtovnú závierku a hospodárenie obce
oprávnenou osobou- nezávislým audítorom. V zmysle uvedeného bol vykonaný Obci Brvnište
audit za rok 2019. S jej výsledkom boli oboznámení aj v písomnom vyhotovení, starostka obce
a poslanci OZ. List pre starostku a obecné zastupiteľstvo o overení účtovnej závierky
a hospodárenia za rok 2019 bol doručený poslancom OZ s pozvánkou. Zároveň boli závery
auditu zverejnené na webovom sídle obce – www.brvniste.sk. Po prerokovaní tohto bodu
programu prijali poslanci OZ uznesenie:

Uznesenie č.76/2020 :
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 overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2019 Obce Brvnište spracovanú
nezávislým audítorom.
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Informácie týkajúce sa činnosti Obce Brvnište v uplynulom období.
___________________________________________________________________________
Stavby bez stavebného povolenia - starostka obce informovala poslancov OZ, že sa rieši
výkon štátneho stavebného dozoru, ktorý sa bude týkať stavieb postavených bez stavebného
povolenia na území obce Brvnište, tieto priestupky sa v posledných rokoch veľmi rozmáhajú.
Na tieto nepovolené stavebné činnosti sa sťažujú občania, ktorých sa to bezprostredne dotýka vlastníci susedných nehnuteľností. Stavebníci takýchto nepovolených stavieb nerešpektujú
ustanovenia stavebného zákona a obmedzujú tak práva vlastníkov susedných nehnuteľností.
Stavebníkom takýchto stavieb bude uložená sankcia, pokuta v zmysle platnej legislatívy.
Ing. Jozef Harvánek - hovoril o probléme užívania poľných ciest. Obec v tomto smere nemá
veľa možností riešenia, nakoľko tieto poľné cesty boli zákonom dané do vlastníctva SPF, aj
keď pôvodne boli majetkom obcí – viď komasačný stav. Niektoré slúžia ako prístupové
k novostavbám, rieši ich územný plán, bude nutné pristúpiť k ich vysporiadaniu do vlastníctva
obce.
Starostka obce Ing. Dagmar Mikudíková - informovala poslancov OZ o vzdaní sa funkcie
veliteľa DHZ p. Mariána Jágrika. S obsahom písomného oznámenia boli poslanci OZ
oboznámení na zasadnutí. V rámci diskusie k tomuto bodu programu, poslanci vzdanie sa
funkcie veliteľa DHZ berú na vedomie, navrhujú vymenovať nového veliteľa na zasadnutí OZ
v zmysle návrhu, ktorý predloží DHZ Brvnište. Starosta obce bude s predsedom DHZ p. Petrom
Miniaríkom a výborom DHZ hovoriť hneď ako to bude možné.
Ďalej starostka obce v krátkosti oboznámila poslancov OZ o incidente, ktorý vznikol medzi
členmi DHZ a skončil odchodom zo zboru troch dlhoročných členov DHZ. Je škoda, že takéto
zbytočné nedorozumenia, sprevádzané slovnými urážkami vznikajú a prenášajú sa až do
osobnej roviny. Spolupráca medzi DHZ a obcou bola dobrá. Veľmi si vážime ich obetavú
prácu, ktorú vykonávajú v rámci svojho voľného času. Vedenie obce, poslanci, pracovníci obce
sa im snažili vždy vychádzať v ústrety, ako to bolo možné. Je na škodu veci, že všetci máme
tendenciu zabúdať... je zrejme potrebné si situácie, problémy, ktoré boli v minulosti častejšie
pripomínať a pomenovať veci tak ako sú.

Starostka obce tlmočila poslancom OZ a pracovníkom OÚ poďakovanie za realizované
projekty a celkovú prácu, ktorú pre občanov a rozvoj obce vykonávajú, od p. Kamila Badača,
nášho rodáka.
Starostka obce informovala poslancov OZ o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná OR
HaZZ Považská Bystrica na úseku požiarnej ochrany.
Poslanci navrhli, aby sa činnosť na tomto úseku bola zverená jednej FO alebo PO, nakoľko
v obci túto zabezpečujú momentálne 3 osoby na túto činnosť oprávnené. Treba požiadať
o cenovú ponuku a vybrať jednu osobu pre školu, bytovky a obec.
Starostka obce informovala o problémoch na vykurovacej sústave v 10 b. j. Brvnište č. 602
a nutnosti opráv.
Starostka obce informovala, že projekt vodovodu je pred dokončením a má sa v tejto veci
stretnúť s Ing. Bilým, ktorého firma tento projekt spracúva.
Starostka obce informovala o problematike týkajúcej sa výstavby chodníka na hornom konci,
s ktorého realizáciou sa už malo začať, no vzhľadom na požiadavky spoločnosti T -com a.s.
a ich riešenie sa výstavba chodníka posunie na budúci rok.
Starostka obce informovala o postupe prác na stavbe mosta, ktoré sú vzhľadom na
zabezpečovanie povodňového plánu, vyjadrenia OU ŽP Považská Bystrica dodávateľom
stavby, a v neposlednom rade nepriaznivým počasím, dažďom v miernom sklze. Postup prác
pravidelne kontroluje stavebný dozor, členovia stavebnej komisie p. Pavol Miniarík a Ing.
Viliam Lejčík. Niektoré stavebné činnosti sú podľa potreby konzultované s autorom projektu.
Ďalej starostka informovala poslancov OZ o nutnosti riešiť umiestnenie p. Karola Šterdasa do
zariadenia sociálnych služieb, vzhľadom na skutočnosť, že podľa jeho zdravotného stavu nie je
zatiaľ , po prepustení z nemocničného ošetrenia, schopný sa sám o seba postarať. Výška jeho
dôchodku, aj z dôvodu splácania exekučných zrážok je nedostatočná, preto zvyšok sumy musí
doplácať obec. O potrebe riešenia situácie bola požiadaná jeho dcéra p. Stanislava Šterdasová,
ktorá toto rázne odmietla. Situáciu p. Karola Šterdasa bude Obec Brvnište nútená riešiť súdnou
cestou.
Starostkou boli poslanci OZ informovaní o práci odberného miesta COVID 19 a priebehu 3
kôl tohto hromadného testovania.
Starostka informovala aj o záujme, ktorý prejavila p. Mária Turičíková, opäť vydávať obecný
občasník, pokračovanie Brvništského echa, Pelikána.., aby boli občania aj takouto formou
informovaní o dianí v obci. Veríme, že sa to podarí.

Po oboznámení sa s informáciami o činnosti obce poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 77/2020 :
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 o činnosti podané starostkou obce Ing. Dagmar Mikudíkovou.
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7. Rôzne.
_______________
P. Pavol Miniarík – predložil požiadavku p. Jána Lejčíka na umiestnenie spomaľovača
rýchlosti ( retardéra) pri rodinnom dome č. 133, nakoľko vodiči idú v tejto časti MK
neprimerane rýchlo a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Poslanci prijali k tejto požiadavke
uznesenie:
Uznesenie č.78/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
umiestnenie spomaľovača rýchlosti k rodinnému domu č.133 vo vlastníctve p. Viktora
Dorotčina .
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ing. Jozef Harvánek - upozornil na problematiku jazdenia terénnymi vozidlami po
lánoch,ktoré spôsobujú škody na trvalých trávnych porastoch.
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh výplaty ročnej odmeny hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Jánovi Zelinkovi v sume 500,- €. Poslanci prijali k návrhu uznesenie.
Uznesenie č.79/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi Zelinkovi v sume 500,- €.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter

Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Ďalej poslanci OZ prerokovali potrebu vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce v súlade s § 18a ods. a nasl. Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov s predpokladaným nástupom od 01. 03.2021 s pracovným
úväzkom 0,1 ( 4 hodiny týždenne ) a stanovili:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Brvnište a to:







Ukončené vzdelanie II. stupeň VŠ – ekonomického smeru
Prax resp. znalosť oblasti účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a
správy daní
Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
organizácií, zákona o finančnej kontrole, majetku obcí, výkazníctvo rozpočtových
organizácií a ďalších súvisiacich predpisov
Aktívna znalosť práce s PC
Bezúhonnosť
Spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť a komunikatívnosť

Vítané okrem požadovaných požiadaviek a náležitostí:



Predchádzajúca prax vo funkcii hlavného kontrolóra obce
Predloženie osvedčenia o získanom vzdelaní „hlavný kontrolór obcí SR“ I. alebo II. stupeň

Náležitosti prihlášky:






Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
Písomný súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely výberového konania

Ďalšie podmienky voľby:




Uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá
prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného
kontrolóra v súlade s ustanovením §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred
poslancami OZ v rozsahu maximálne 10 minút.
Posúdenie podaných prihlášok (otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných
podmienok prihlášky) zabezpečí organizačne a technicky obecný úrad, určí zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky,
zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra.



Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, OZ ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj prípade doručenia
jednej prihlášky, v tom prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných
poslancov.
Po prerokovaní tohto bodu poslanci OZ prijali uznesenie:

Uznesenie č.80/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a ods.
a nasl. Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s predpokladaným nástupom od 01. 03.2021 s pracovným úväzkom 0,1 ( 4 hodiny týždenne )
s nasledovnými požiadavkami:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Brvnište a to:







Ukončené vzdelanie II. stupeň VŠ – ekonomického smeru
Prax resp. znalosť oblasti účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a
správy daní
Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
organizácií, zákona o finančnej kontrole, majetku obcí, výkazníctvo rozpočtových
organizácií a ďalších súvisiacich predpisov
Aktívna znalosť práce s PC
Bezúhonnosť
Spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť a komunikatívnosť

Vítané okrem požadovaných požiadaviek a náležitostí:



Predchádzajúca prax vo funkcii hlavného kontrolóra obce
Predloženie osvedčenia o získanom vzdelaní „hlavný kontrolór obcí SR“ I. alebo II. stupeň

Náležitosti prihlášky:






Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
Písomný súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely výberového konania

Ďalšie podmienky voľby:







Uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá
prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného
kontrolóra v súlade s ustanovením §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred
poslancami OZ v rozsahu maximálne 10 minút.
Posúdenie podaných prihlášok (otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných
podmienok prihlášky) zabezpečí organizačne a technicky obecný úrad, určí zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky,
zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra.
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, OZ ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj prípade doručenia
jednej prihlášky, v tom prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných
poslancov.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ing. Andrea Nemčíková – oznámila poslancom OZ úpravu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým
opatrením starostu obce zo dňa 28. 10. 2020 na základe prijatých finančných prostriedkov –
zvýšenie výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
na rok 2020 vo výške 266,03 Eur. V súvislosti s touto úpravou bola rozpočtovým opatrením
vykonaná úprava v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Táto úprava rozpočtovým opatrením
sa predkladá na vedomie OZ. Poslanci OZ prijali uznesenie:
Uznesenie č. 81/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky Obce Brvnište r. 2020 v sume 266,03 €.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Ing. Andrea Nemčíková – oznámila poslancom OZ úpravu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým
opatrením starostu obce zo dňa 02. 11. 2020:
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/007423-081, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zníženie nenormatívnych
finančných prostriedkov na príspevok na žiakov zo SZP – zníženie o 50,- Eur.
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/007423-085, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zníženie nenormatívnych
finančných prostriedkov na dopravné – zníženie o 2 846,- Eur.
Ing. Andrea Nemčíková – oznámila poslancom OZ úpravu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým
opatrením starostu obce zo dňa 03. 11. 2020:
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/005525-060, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zvýšenie normatívnych
finančných prostriedkov podľa výkazu V11 – zvýšenie o 546,- Eur.
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/005664-024, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zníženie finančných
prostriedkov pre materskú školu o 221,- Eur.
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/007423-090, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zníženie nenormatívnych
finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy – zníženie o 269,- Eur.
Ing. Andrea Nemčíková – oznámila poslancom OZ úpravu rozpočtu vykonanú Rozpočtovým
opatrením starostu obce zo dňa 06. 11. 2020:
Na základe prijatého oznámenia Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva listom č. OU-TNOS2-2020/005525-073, ktorým bola vykonaná úprava rozpočtu: zvýšenie normatívnych
finančných prostriedkov o 2 000,- Eur na základe dohodovacieho konania podľa § 8c Zákona
č. 597/20063 Z. z. Úprava rieši úhradu výdavkov spojených s materiálno-technickým
zabezpečením dištančného vzdelávania.
Tieto úpravy rozpočtovými opatreniami sa predkladajú na vedomie OZ. Poslanci OZ prijali
uznesenie:
Uznesenie č. 82/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
úpravy rozpočtu Rozpočtovými opatreniami starostky Obce Brvnište vykonanými na základe
oznámení Okresného úradu Trenčín, Odbor školstva zo dňa 02. 11. 2020, 03. 11. 2020 a 06.
11. 2020.

Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter

Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, p. Alena
Šištíková, p. Mária Turičíková, p. Milena Užíková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Ing. Andrea Nemčíková – predkladá návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 v zmysle
priloženej prílohy
Uznesenie č. 83/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravy rozpočtu v zmysle priloženej prílohy.
Hlasovanie:

za: 8 p. Melánia Hanajíková, Ing. Jozef Harvánek, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarik, p. Martin Priesečan, 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 21,00 h.
Zapísala: .....................................................

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

Overovatelia:
p.Martin Priesečan
p. Alena Šištíková

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

