OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 23.8.2013 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.
Overovateľmi zápisnice sú p. A. Kupčík a p. V. Ščavnický.

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Smernica pre verejné obstarávanie – návrh na schválenie
Cintorín – návrh VZN, nájomné zmluvy
Obecná knižnica
Rôzne (plynový sporák do ŠJ; obecný pozemok v časti Gergelčík – Morong; školský dvor –
riešenie úpravy )
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 2 – Smernica pre verejné obstarávanie – návrh na schválenie
Starostka informovala o účinnosti novely zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní k 1.7.2013.
Z tohto dôvodu je potrebné prijať internú smernicu, ktorú pripravila lektorka RVC východ pre
podmienky samosprávy. V smernici sa definujú jednotlivé hodnoty a postup pri verejnom
obstarávaní. Poslanci túto smernicu jednohlasne schválili.
K bodu 3 – Cintorín – návrh VZN, nájomné zmluvy
Starostka informovala o jednotlivých sadzbách v okolitých obciach (Vysoká, N.Slavkov, V. Slavkov),
kde sa sadzby pohybujú v priemere 15€ /1 hrob/10 rokov. V Brezovičke je sadzba za jedno hrobové
miesto 3,32€/10 rokov. Preto starostka pripraví návrh VZN o miestnom cintoríne a rovnako tak aj
nájomné zmluvy. Ľudia, ktorí majú zaplatený poplatok na určitý čas – ich sa zmeny dotknú až po
uplynutí doby, na ktorú majú poplatok zaplatený. Všetko sa pripraví tak, aby to bolo platné od
1.1.2014.
K bodu 4 – Obecná knižnica
Keďže do uplynulých dní bola knižnica umiestnená v starej farskej budove, na žiadosť miestneho
kňaza je potrebné ju premiestniť. A. Polomský navrhol, aby nová farská rada určila, či je nevyhnutné
premiestniť knihy zo starej farskej budovy. Pokiaľ áno, na skrinky sa namontujú kolieska a tým sa
zabezpečí ich mobilita, aby v prípade predstavenia v kultúrnom dome sa dali tieto skrinky otáčať.

K bodu 5 – Rôzne
•

•
•

•

•

Plynový sporák do ŠJ – starostka informovala o možnosti kúpiť plynový sporák do kuchyne
MŠ. Poslanci tento návrh vzali na vedomie a do ďalšieho stretnutia sa pripravia celkové
náklady na realizáciu tejto zmeny (revízia + sporák + ostatné náklady).
A. Kupčík predniesol návrh, aby sa na školskom dvore urobil chodník a zvyšná časť sa dorobí
postupne na jar alebo podľa finančných prostriedkov. S týmto návrhom všetci súhlasili.
Pozemok v časti Morong – Gergelčík by bolo možné vymeniť, pokiaľ sa tento návrh prerokuje
s dotknutými osobami a pokiaľ budú s tým súhlasiť. Do ďalšieho stretnutia sa starostka
dohodne na osobnom stretnutí s p. Morongom a p. Gergelčíkom a ostatnými majiteľmi
pozemku.
Predseda TJ Sokol Brezovička požiadal o navýšenie rozpočtu, keďže boli nepredpokladané
výdavky (prestupy, oprava kosačky). Poslanci navrhli navýšiť rozpočet o 300€, čo by malo
postačovať na hnojivo, benzín a na kosenie.
A. Kupčík predniesol, že má záujemcu, ktorý by chcel kúpiť rúru na pečenie koláčov. Starostka
povedala, že je potrebné zistiť, v akom stave rúra je, keďže prakticky sa už táto rúra veľmi
dlho nevyužívala.

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:

