OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 28.6.2013 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.
Overovateľmi zápisnice sú p. A. Polomský a p. V. Ščavnický.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kiosková trafostanica pri požiarnej zbrojnici)
Úprava rozpočtu
Harmonogram stretnutí obecného zastupiteľstva na 2. polrok
Rôzne (možnosť zamestnania občanov podľa §50j zákona č. 5/2004; sporák do kuchyne ŠJ)
Diskusia
Záver

K bodu 2 – Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kiosková trafostanica pri požiarnej zbrojnici)
Obecnému úradu bol zaslaný návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a návrh zmluvy o vecnom
bremene od spoločnosti ENERPRO, s.r.o., ktorá je splnomocnená spoločnosťou VSE, a.s. na
rekonštrukciu elektrickej siete. Starostka prečítala návrhy týchto zmlúv, ktoré poslanci následne
odsúhlasili s podmienkou, že pri realizácii stavby nebude poškodená miestna komunikácia a kiosková
trafostanica sa umiestni do takého miesta v areáli, ktoré nebude prekážať pri ďalších činnostiach
(aktivity DHZ, aktivity p. Figurovej).
K bodu 3 – Úprava rozpočtu
Poslanci boli oboznámení o plnení rozpočtu za mesiace január-máj, ku ktorému bola pripravená
úprava, ktorú poslanci schválili. Následne starostka povedala, že na streche škôlky je havarijný stav
a žiada si urgentnú opravu. Poslanci tento návrh vzali na vedomie a dohodli sa na tom, že cez
prázdniny sa strecha škôlky bude musieť opraviť. Starostka povedala, že rozošle výzvy na
predkladanie ponúk na rekonštrukciu strechy MŠ. Cenové ponuky sa budú predkladať do 8.7.2013 do
15.30.
K bodu 4 – Harmonogram stretnutí na 2. Polrok
Starostka navrhla harmonogram stretnutí obecného zastupiteľstva : 28. stretnutie – 23.8.2013,

29. stretnutie – 27.9.2013, 30. stretnutie – 25.10.2013, 31. stretnutie - 22.11.2013, 32.
stretnutie – 13.12.2013. Poslanci tento návrh schválili.

K bodu 5 – Rôzne
•

•

Novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti obsahuje §50j, ktorý umožňuje zamestnať
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie alebo dlhodobo nezamestnaného. ÚPSVaR
uhrádza 80 % a obec 20% z celkovej ceny práce. Avšak postup schvaľovania je komplikovaný
a preto sa poslanci dohodli na tom, že ak sa bude zamestnávať, tak iba formou dohody
o pracovnej činnosti, alebo o vykonaní práce.
Sporák do ŠJ – starostka predniesla žiadosť kuchárky a vedúcej ŠJ o zakúpenie nového
sporáku. Poslanci navrhli, aby sa kúpili náhradné sporáky namiesto tých, ktoré sú teraz a sú z
časti nefunkčné.

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:

