OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 13.6.2013 o 18.30
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 starostka vysvetlila, že stretnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané na základe dohody s Ing. Magdom, konateľom spoločnosti JO-TEL, s.r.o.
a obecným úradom vo veci riešenia elektroinštalácie v časti obce Vysocký potok.
Overovatelia zápisnice boli p. Ľ.Michálek a p. V. Ščavnický.

Program:
1. Informácie o stave stavby: „OBEC BREZOVIČKA, IBV Vysocký potok – elektroinštalácia“
2. Schválenie financovania projektovej dokumentácie
3. Záver

K bodu 1 – Informácie o stave stavby: „OBEC BREZOVIČKA, IBV Vysocký potok – elektroinštalácia“
Starostka obce oboznámila poslancov o stave riešenia projektu elektroinštalácie v časti obce Vysocký
potok, kde je problémové napojenie na elektrický prúd. Rodinné domy a spoločnosť JO-TEL, s.r.o.
nemajú možnosť napojiť sa v tejto časti obce, preto starostka napísala hromadnú žiadosť (za
majiteľov rodinných domov a spoločnosti JO-TEL,s.r.o.) VSE,a.s. na pripojenie do elektrickej siete.
Keďže bol problém s umiestnením trafostanice, Jozef Telepák poskytol pozemok na umiestnenie
kioskovej trafostanice. Ing. Magda na žiadosť starostky a konateľa spoločnosti JO-TEL, s.r.o. pripravil
projektovú dokumentáciu a cenovú ponuku pre realizáciu trafostanice. Predpokladaná cena za
prípravu projektovej dokumentácie je cca 6500 €. Poslanci sa dohodli na tom, aby polovicu tejto
sumy zafinancovala spoločnosť JO-TEL, s.r.o. s čím konateľ spoločnosti súhlasil. Starostka tiež
podotkla, že financie sa po zrealizovaní stavby vrátia, t.j. VSE, a.s. po zrealizovaní stavby projekt
odkúpia v plnej sume. Tiež vysvetlila, že táto suma (6500€) je rozdelená na splátky, t.j. po častiach
ako sa bude stavba realizovať (územné konanie, stavebné konanie) viď príloha. Pokiaľ bude mať obec
finančné prostriedky, bude uhrádzať jednotlivé splátky a o zvyšok požiada o spoluprácu J. Telepáka
ako konateľa spoločnosti JO-TEL, s.r.o.
K bodu 2 – Schválenie financovania projektovej dokumentácie
A. Kupčík navrhol, aby obec požiadala o úver, alebo čerpanie z rezervného fondu. S týmto návrhom
však nesúhlasili ostatní poslanci.
Ľ. Michálek navrhol, aby sa rokovalo o zmene ističa na trafe, z ktorého by mohla byť napojená časť vo
Vysockom potoku. Starostka povedala, že nie je to dobré riešenie, keďže sme sa vydali cestou
riešenia novej trafostanice a prebehli už rokovania s VSE, a.s. o zriadení tejto trafostanice.
R. Švec, A. Polomský a V. Ščavnický súhlasili, aby projekt zaplatila obec, keďže sa peniaze po
zrealizovaní stavby vrátia.

K bodu 3 – Záver
Starostka dala hlasovať za financovanie projektu pre stavbu: OBEC BREZOVIČKA – IBV Vysocký potok.
Poslanci sa jednohlasne zhodli.
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