OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 19.4.2013 o 19.30 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 zúčastňujú
4 poslanci , čím je OZ uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice boli p. A.Kupčík a p. V. Ščavnický.

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu za 1. ¼ rok a úprava rozpočtu
Úprava platu starostky (zákon č. 253/1994)
Informácie o podaných projektoch (Slovenská sporiteľňa, SPP)
Rôzne (územné a stavebné konanie Píla JO-TEL, s.r.o.; riešenie trafostanice v časti ku Vysokej;
riešenie autobusovej zastávky; príprava kultúrnych podujatí)
6. Ponuka na odkúpenie pozemku
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 2 – Plnenie rozpočtu za 1. ¼ rok a úprava rozpočtu
Starostka odprezentovala plnenie rozpočtu za 1. ¼ rok, ktorý sa pohybuje v priemere 25%. Zmeny,
ktoré si vyžiadal rozpočet sa týkali 5% -tného navýšenia tarifného platu pedagogických
a prevádzkových pracovníkov školstva a taktiež vytvorenie položky určenej pre centrá voľného času
(CVČ).

K bodu 3 – Úprava platu starostky
Podľa § 4 Zákona č.253/1994 bod 4 má obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokovať plat starostu
obce. Na základe informácii zo štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca
hospodárstva SR v roku 2012 je vo výške 805 €, bolo potrebné prerokovať plat starostu obce.
Poslanci schválili plat starostky v rovnakej výške ako v predchádzajúce 2 roky ---1272 € (1200€ základ + 72 € -5,6% odmena).

K bodu 4 – Informácie o podaných projektoch
Starostka informovala poslancov o podaných projektoch cez nádaciu Pontis Slovenskej sporiteľne,
kde sa pokúsime o získanie finančných prostriedkov vo forme grantu na regeneráciu vegetácie
a verejného priestranstva v parku a rekonštrukciu kaplnky sv. Jána Nepomuckého.
Ďalej boli podané 2 projekty cez nadáciu SPPoločne pre domovinu – podpora pre regeneráciu parku
a vytvorenie herného miesta v areáli MŠ.

K bodu 5 – Rôzne
• Zlúčené územné a stavebné konanie Píla JO-TEL, s.r.o. – starostka informovala o konaní,
ktoré bolo 18.4.2013. Rozhodnutie z dôvodu nedostatočnej dokumentácie bude prerušené.
• Riešenie trafostanice – z dôvodu žiadosti p. Telepáka o stavebné povolenie, je potrebné
umiestniť trafostanicu v tejto časti obce a tým sa zabezpečí elektrina aj pre rodinné domy
v tejto časti.
• Autobusová zastávka – informácie o realizácii poskytne poslanec Roman Švec.
• Príprava kultúrnych podujatí – starostka informovala o blížiacich sa kultúrnych podujatiach –
20.4. – Deň Zeme, 26.5. – Deň matiek, 8.6. – Deň detí.
K bodu 6 – Ponuka na odkúpenie pozemku
Starostka obce informovala o možnosti odkúpenia pozemku p. Novákovej v časti „Utro“ s rozlohou
1214m2. Pani Nováková požaduje 10€/m2 s čím poslanci nesúhlasili.

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Starostka:

