OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 30.1.2015 o 18:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Vincent Drusa, Andrej Kupčík, Ľubomír Michalek, Ing.
Anton Polomský, Viliam Ščavnický
Slávka Klučárová, zam. obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Požiadavka na rekonštrukciu chodby MŠ
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných,
poznamenal, že zasadnutie bolo zvolané v súvislosti s ustanovením §12 ods. 1 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Starosta konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. Ostatní dvaja poslanci prišli počas
rokovania.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Michalek, Viliam Ščavnický
Zapisovateľka:
Slávka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
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3. Požiadavka na rekonštrukciu chodby MŠ
4. Rôzne
5. Uznesenie, záver

K bodu 2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Návrh predložil starosta obce. Navrhol deň konania voľby hlavného kontrolóra na 27.
februára 2015, teda na ďalšom zastupiteľstve. Navrhol úväzok vo výške 0,031.
Poslanci schválili daný návrh.
Hlasovanie:
za:
3 (Drusa, Michalek, Ščavnický)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Kupčík, Polomský)
K bodu 3. Požiadavka na rekonštrukciu chodby MŠ
Na zastupiteľstvo došiel A.Kupčík. Starosta predniesol prosbu riaditeľky MŠ na
rekonštrukciu chodby MŠ. Majú objednané skrinky, zo sponzorských príspevkov a tiež majú
zakúpenú farbu a chceli by teda počas jarných prázdnin vymaľovať.
Potrebujú teda úpravu stien na chodbe MŠ, s čím potrebujú finančne pomôcť. Tiež by
chceli nejakú novú podlahu, pravdepodobne linoleum. Na všetky tieto práce je však iba 9 dní.
Andrej Kupčík navrhuje počkať na lepšie podmienky – letné prázdniny.
Ľ. Michalek navrhuje spraviť to, ak to bude investícia do 1000€, malo by sa to stihnúť,
odporúča starostovi osloviť stavebníkov z obce.
Hlasovanie:
za:
3 (Drusa, Michalek, Ščavnický)
proti :
0
zdržal sa:
1 (Kupčík)
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Polomský)
K bodu 4. Rôzne
Starosta informoval o kúpe a inštalácii nového bojlera do kuchyne OcÚ. Bola potrebná
súrna výmena, keďže starý bojler bol deravý a na ďalší deň sa bude konať kar v sále KD. Túto
investíciu mu odobril zástupca. Ľ. Michalek to tiež schvaľuje.
Poslanci zobrali na vedomie spracovanie náhrad za používanie motorového vozidla
a používanie telefónu v kancelárii OcÚ.
Na zasadnutie došiel A. Polomský. A. Kupčík chcel vedieť či starosta eviduje nejaké
výzvy na dotácie. Starosta informoval o možnosti čerpania dotácií na znižovanie energetickej
náročnosti obecných budov, o ktorú by sme pravdepodobne mohli žiadať na budovu MŠ. Tiež
bude výzva na dotácie na voľný čas a kultúru, ktorú by sme mohli čerpať na úpravu
multifunkčného ihriska.
A.Kupčík upozornil na potrebu doriešiť list vlastníctva na ihrisko. Podotkol, že
predošlý starosta prednášal poslancom výzvy, ktoré boli pre obec vhodné a oni o nich potom
rokovali.
Starosta informoval o návšteve pána s firmy INcom, ktorý ponúkal úpravu verejného
osvetlenia, výmenu za LED technológiu. Leasing by pre našu obec asi nebol aktuálny, pre
malý počet svietidiel, ponúkol nám spraviť audit a postupné splácanie ich firme.
Ľ.Michalek informoval, že obec už má urobený dobrý audit, v minulom projekte,
ktorý je odložený. Navrhol počkať so svetlami po ďalších voľbách do NR SR.
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K bodu 5. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 h.
Zapísala: .....................................................

............................................
starosta obce
Overovatelia:
Ľubomír Michalek

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

Viliam Ščavnický

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

3

