OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 25.10.2013 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. Polomský a p. V. Ščavnický.

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Zmluva o zriadení vecného bremena VVS, a.s.
Aktuálne plnenie rozpočtu
Rôzne (informácie o činnosti zamestnancov obce, voľby do VÚC, deň úcty k starším,
orezávanie stromov, kaplnka)
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 2 – Zmluva o zriadení vecného bremena
Starostka informovala o doručenej zmluve o zriadení vecného bremena na obecných parcelách v
prospech VVS, a.s., kde je zrealizovaná kanalizácia za odmenu 1€. Na katastrálnej mape priblížila
poslancom, o ktoré parcely ide – prevažne miestne komunikácie v zábere 1,5m z oboch strán
kanalizácie. Zároveň starostka prečítala aj sprievodný list, kde bolo vysvetlené, že zo strany VVS, a.s.
to bola vlastne pomoc obci, keďže obec je povinná zabezpečiť odkanalizovanie podľa zákona
o odpadoch. Poslanci nesúhlasili so zmluvou v tomto znení. Je potrebné tam doplniť, že v prípade
úpravy pozemku, alebo vybudovania chodníka v časti kde bude zriadené vecné bremeno, nebude
spoločnosť VVS, a.s. robiť problémy s realizáciou a súhlasom spoločnosti. Starostka pripraví body,
ktoré zapracuje k zmluve o zriadení vecného bremena a následne OZ schváli návrh zmluvy.
K bodu 3 – Aktuálne plnenie rozpočtu
Starostka informovala o zvýšení podielových daní pre rok 2014, ktoré bolo schválené vládou SR.
Následne však povedala, že navýšenie bude tvoriť zvýšenie platov pedagogických, nepedagogických
pracovníkov a pracovníkov verejnej správy.
K bodu 4 – Rôzne

•

Vytvorenie pracovného miesta podľa §50j Z.č. 5/2004 o službách nezamestnanosti
Starostka informovala o vytvorení pracovného miesta pre p. Petra Ďuricu, ktorý bude
vykonávať prácu kuriča v MŠ a zároveň aj pomocné práce v obci.

•

•

•

•

•

•

Práce v obci
Starostka informovala o maľovaní kaplnky sv. J. Nepomuckého, ktorej farba podľa
odporúčaní Krajského pamiatkového úradu má mať žltú farbu. Do odpustovej
slávnosti by mala byť kaplnka hotová.
Ďalej informovala o oreze stromov pri hroboch Berzewiczyovcov a tiež o rozobratí
oplotenia, ktoré bolo v zlom technickom a estetickom stave.
Taktiež so začiatkom školského roka bol dokončený chodník pri MŠ.
Komíny – revízie
Na začiatku vykurovacej sezóny boli vykonané revízie komínov na budove obecného
úradu a MŠ.
Voľby do VÚC
Starostka informovala o školeniach a voľbách, ktoré sa budú konať 9.11.2013.
Oboznámila poslancov o členoch OVK.
Deň úcty k starším
V nedeľu 27.10.2013 bude v sále kultúrneho domu pripravené menšie pohostenie pre
našich seniorov. Kultúrny program pripravili deti z materskej školy, FS Smrekovica
a klub mažoretiek z našej obce.
Darovanie krvi
Starostka oboznámila poslancov s plánovanou aktivitou – darovanie krvi. Oslovila tiež
poslancov, že ak by boli ochotní a bolo by aspoň 12 darcov, Červený kríž zabezpečí
mobilnú jednotku, ktorá by prišla do našej obce. Termín odberu ešte nie je
stanovený.
MAS Horná Torysa (Miestna Akčná Skupina)
Starostka informovala o aktivite ZOHT, ktorá tu už bola pred niekoľkými rokmi. Teraz
je potrebné celý tento program aktualizovať. Za našu obec je zo súkromného sektoru
oslovená p. Ľudmila Ščavnická, ktorá do celého projektu prispievala počas vtedajšej
prípravy.

K bodu 5 – Záver
Keďže program bol vyčerpaný a neboli iné námety, starostka sa poďakovala za účasť všetkým
prítomným a ukončila stretnutie.

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Starostka:

