OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 15.2.2013 o 19.00 hod
v kancelárii OcÚ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Ing. Alena Kudová. Privítala prítomných a poznamenala,
že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Ďalej konštatovala, že zasadnutia OZ sa zúčastňuje
nadpolovičná väčšina , čím je OZ uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice boli p. A .Kupčík a p. V. Ščavnický.

Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
2. Plnenie rozpočtu za rok 2012
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:
A/ Žiadosť o zriadenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vo veci:
„Brezovica – Brezovička, prepojenie vodovodu“
B/ Žiadosť o stanovisko k projektu a súhlas k využitiu pozemku
4. ENEPRO, s.r.o.: Žiadosť o vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania pre stavbu:
„Brezovička – výstavba trafostanice a úprava NN siete“
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 2 – Plnenie rozpočtu za rok 2012
Úradná pracovníčka informovala predniesla poslancom plnenie rozpočtu za rok 2012. Keďže sa
rozpočet v minulom roku upravoval takmer na každom stretnutí obecného zastupiteľstva, poslanci
vzali na vedomie toto plnenie bez námietok.

K bodu 3 – VVS, a.s.
Starostka informovala poslancov o investičnom pláne VVS, a.s. : „Brezovica – Brezovička, prepojenie
vodovodu“. Ing. Jozef Polomský, riaditeľ závodu Prešov vysvetlil na pracovnom stretnutí, že VVS, a.s.
má záujem, aby sa prepojili obce vodovodom, aby v prípade poruchy sa zabezpečila dodávka vody
pre danú obec. Termín realizácie bol určený na rok 2014, resp. 2015. Na obecný úrad bola doručená
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá však obsahovala formálne chyby.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie a podporili tento investičný zámer.

K bodu 4 – ENERPRO, s.r.o.
Starostka informovala poslancov o projekte „Brezovička – výstavba trafostanice a úprava NN siete“.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania pre
túto stavbu. Termín realizácie nie je ešte známy. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie a nemali
žiadne pripomienky.

K bodu 5 a 6 – Rôzne a diskusia
Starostka s poslancami preberala jednotlivé podnety, ktoré by chceli spoločnými silami v obci vyriešiť.
Sála OcÚ a WC – keďže sa dávalo nové kúrenie do sály KD, je potrebné celú sálu vymaľovať a tiež aj
WC. Tu sa dohodlo to, že sa zamestná niekto z obce na dohodu, kto by mal o túto prácu záujem.
Zastávka SAD a kaplnka v centre obce – R. Švec navrhol, že sa pokúsi túto vec projektovo zabezpečiť
do najbližšieho stretnutia obecného zastupiteľstva.
Cintorín – problémom je vstup na cintorín a hrob Berzeviczyovcov. Ak by bolo možné sa s Urbárskou
spoločnosťou dohodnúť na odpredaji lúky, ktorá je pod cintorínom, aby sa urobil nový vjazd na
cintorín.
V. Ščavnický upozornil na fakt, aby VVS, a.s. označili hydranty v obci, ak je to v ich kompetencii. Pokiaľ
by to nebolo v ich kompetencii treba k tejto činnosti vyzvať členov DHZ. Zároveň treba do každej ulice
umiestniť stojan na hadice, aby v prípade požiaru bolo všetko k dispozícii.
Starostka v závere informovala o možnosti čerpania peňazí zo Štátneho fondu rozvoja a bývania pre
individuálnu bytovú výstavbu. Keďže obec nevlastní pozemok, ktorý by vyhovoval takejto výstavbe,
je potrebné urobiť prieskum medzi občanmi, ktorí by mali záujem predať vhodný pozemok pre túto
výstavbu.
Kontrola Sociálnej poisťovne – na základe vykonanej kontroly zo strany Sociálnej poisťovne, bolo
zistené, že obec pochybila vo veci nahlásenia poslancov v roku 2011 do tejto inštitúcie a preto jej
bola vyrúbená pokuta vo výške cca 46 €.

K bodu 7 – Záver
Po prerokovaní celého programu starostka dala na schválenie jednotlivé uznesenia. Poďakovala sa
poslancom a stretnutie ukončila.
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