OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 31.5.2013 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 zúčastňujú
4 poslanci , čím je OZ uznášania schopné. Na stretnutie OZ chceli prísť aj niektoré mamičky, ale
keďže do začiatku stretnutia neprišli, starostka navrhla, že ak prídu, dá sa im priestor v bode
„Diskusia“.
Overovatelia zápisnice boli p. R. Švec a p. V. Ščavnický.

Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
2. Záverečný účet obce za rok 2012 (stanovisko hl. kontrolóra)
3. Zmena osadenia kioskovej trafostanice – ENERPRO, s.r.o. (rekonštrukcia elektrického
vedenia)
4. Rôzne (žiadosť o zníženie poplatku za TKO, informácie o plánovaných aktivitách v obci,
kosenie ihriska, rekonštrukcia zastávky SAD - informácie)
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 2 – Záverečný účet obce za rok 2012
K tomuto bodu programu poslanci obdŕžali podklad – záverečný účet a stanovisko hlavného
kontrolóra. K záverečnému účtu neboli nijaké dotazy a bol jednohlasne schválený. Zároveň poslanci
schválili odvedenie 10% zo zostatku do rezervného fondu a zvyšok sa presunie na kapitálové výdavky.
(viď záverečný účet)
K bodu 3 – Zmena osadenia kioskovej trafostanice
Starostka predložila nový nákres riešenia kioskovej trafostanice, ktorú pripravil Ing. Počuch zo
spoločnosti Enerpro, s.r.o.. Pôvodný projekt rátal s osadením kioskovej trafostanice do parku, s čím
však starostka obce na územnom konaní 21.5.2013 nesúhlasila a preto sa projekt musel prepracovať
a kiosková trafostanica sa presunie do areálu požiarnej zbrojnice. S týmto návrhom na zmenu
umiestnenia TS poslanci súhlasili.
K bodu 4 – Rôzne
•

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO (Turková Eva)- starostka prečítala list, ktorý bol
adresovaný obecnému zastupiteľstvu ako žiadosť na zníženie poplatku za TKO. Poslanci
tomuto návrhu nevyhoveli, keďže hodnota poplatku podľa VZN o miestnych daniach
a poplatkoch je vo výške 7,30 € a v obci je možnosť na separáciu odpadu.

•

Dotácia na opravu miestnych komunikácií – starostka informovala o dotácii vo výške 551,91
€, ktoré sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti
miest a obcí po zimnej prevádzke. A. Kupčík povedal, že je potrebné dať reklamovať cesty,
ktoré sú ešte v záruke a sú v zlom technickom stave (sadnutý asfalt okolo kanalizácie).
Starostka navrhla pracovné stretnutie, aby sa prešla celá obec a našli sa miesta, ktoré budú
potrebovať urgentnú opravu. Zároveň podotkla, že sa bude kontaktovať so starostami
okolitých obcí, aby sa dali cesty do poriadku spoločne – využitie mechanizmov v tejto lokalite.

•
1.
2.
3.

Aktivity v obci – starostka informovala o plánovaných aktivitách v nasledujúcom období :
Deň detí a deň rodiny – 8.6.2013
Pohár obce Brezovička DHZ – 11.8.2013
Futbalový turnaj – 14.7.2013

•

Vyčistenie toku Slavkovského potoka – SVP, š.p., zahrnulo do svojho plánu údržieb aj tento
úsek. Termínovo ešte nie je jasné, kedy to bude.
Rekonštrukcia zastávky SAD – informoval zhotoviteľ R. Švec, ktorý povedal, že práce budú
dokončené v priebehu mesiaca jún – krytina a odkvapové žľaby.
Zamietnutá žiadosť o dotáciu na opravu strechy MŠ – starostka prečítala odpoveď, ktorú
dostala na žiadosť o riešenie havarijného stavu strechy MŠ.

•
•

K bodu 5 – Diskusia
Do diskusie sa zapojil p. Marek Michálek, ktorý priniesol podpísanú Žiadosť o odplatenie peňažných
prostriedkov základnej školy. Na žiadosti boli podpísaní rodičia, ktorí žiadajú dofinancovanie aktivít
ich detí. Starostka vysvetlila, že dohoda medzi starostami okolitých obcí a riaditeľom ZŠ Mgr.
Milošom Sobotom bola taká, že okolité obce poskytnú ZŠ 29 €/ žiak/ rok. Zvyšné finančné prostriedky
budú vynaložené na realizáciu Dňa detí, Mikuláša, tvorivé dielne, Deň zeme, klzisko..aktivity na území
obce Brezovička. Zároveň bolo podané vysvetlenie, že ZŠ Brezovica boli zo strany obecného úradu
v Brezovičke odvedené finančné prostriedky, ktoré požadovali. Tiež starostka obce povedala, že nie
všetky deti chodia do CVČ, na ktoré však škola peniaze dostane.
Ďalej sa vyjadril, že sú vysoké sadzby za daň z nehnuteľnosti. Na to mu starostka povedala, že tvorba
VZN je proces počas ktorého sa môžu občania, podnikatelia a všetci, ktorých sa to týka, vyjadriť . Žiaľ,
nikto sa ešte k návrhu VZN neozval a preto bolo schválené v návrhovom znení. M. Michálek povedal,
že úradnú tabuľu nesleduje. Poslanci sa vyjadrovali aj k tomu, že podnikatelia majú oveľa vyššiu
sadzbu na podnikateľské objekty ako poľnohospodári. Podnikatelia nedostávajú dotácie ako SHR-kári.
Na záver sa ešte p. Michálek opýtal na spadnutú cestu, na čo mu starostka odpovedala, že podľa
vyjadrenia Ing. Humenníka zo SaÚC PSK je projekt na sanáciu zosunutej vozovky v štádiu hodnotenia
na ministerstve .
K bodu 6 – Záver
Keďže program bol vyčerpaný a neboli iné námety, starostka sa poďakovala za účasť všetkým
prítomným a ukončila stretnutie.

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Starostka:

