OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 24.4.2015 o 19:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Vincent Drusa, Andrej Kupčík, Ľubomír Michalek, Viliam
Ščavnický,
Slávka Klučárová, zam. obce

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra – informácie o aktuálnom stave
Prerokovanie platu starostu
Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015, úprava rozpočtu
Výzva na výstavbu multifunkčných ihrísk
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných,
poznamenal, že zasadnutie bolo zvolané v súvislosti s ustanovením §12 ods. 1 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Starosta konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Vincent Drusa, Ľubomír Michalek
Zapisovateľka:
Slávka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

1

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra – informácie o aktuálnom stave
Prerokovanie platu starostu
Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015, úprava rozpočtu
Výzva na výstavbu multifunkčných ihrísk
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 2. Voľba hlavného kontrolóra – informácie o aktuálnom stave
Starosta poznamenal, že doteraz neboli doručené žiadne prihlášky na pozíciu hlavného
kontrolóra. Doterajší kontrolór pán Talarovič je na tom zdravotne lepšie, bude teda túto
funkciu u nás vykonávať aj naďalej.
Poslanci to zobrali na vedomie.
K bodu 3. Prerokovanie platu starostu
Starosta informoval, že podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014
dosiahla 858€. Plat starostu sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve a násobku 1,49,teda:
858 € * 1,49 = 1278,42
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Poslanci odsúhlasili starostovi plat v hodnote 1279 € / mesiac.
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015, úprava rozpočtu
Starosta sa opýtal na námietky k plneniu rozpočtu za 1. štvrťrok 2015, keďže neboli
žiadne otázky ani námietky poslanci toto plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.
Starosta informoval o rozpočtovom opatrení, ktoré poslanci zobrali na vedomie.
K bodu 5. Výzva na výstavbu multifunkčných ihrísk
Starosta informoval o výzve na výstavbu multifunkčných ihrísk z financií Úradu
vlády, chce sa uchádzať o túto dotáciu. Vyžiadal si k tomu aj cenové ponuky, aj s úpravami
podkladu. Podklad by sme si však mohli urobiť svojpomocne, ak by nám nebola pridelená
dotácia, mali by sme aspoň podklad na ihrisko. Poslanci súhlasia.
K bodu 6. Rôzne
Starosta informoval, že čaká na oficiálne znenie výzvy na úpravu verejného osvetlenia,
aby sme vedeli, či bude potrebné upraviť projekt.
Starosta informoval o blížiacom sa konci zmluvy s firmou Brantner. Valné
zhromaždenie združenia obcí pre separovaný zber Torysa odporúča ísť do verejného
obstarávania spoločne ako združenie, s čím súhlasí aj starosta, poslanci to berú na vedomie
a súhlasia.
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Starosta informoval o vyprázdnení kontajnerov na BRO, aby obec plnila nábehovú
krivku. Poslanci to zobrali na vedomie.
Starosta informoval o ponuke vysokopecnej trosky – pemza za dobré ceny, ako
náhrada makadamu. Poslanci sú proti, pre obec nie.
Starosta informoval o odporúčaní VZ ZOHT stať sa členom Euroregiónu Tatry, čo pre
obec môže priniesť viaceré výhody. Ľ. Michalek, jednoznačne za, možnosť čerpať peniaze
z eurofondov. Poslanci súhlasia s členstvom.
Starosta informoval o možnosti vypracovať projekt na vysokorýchlostný internet pre
obce, ktoré sú biele miesta, čo obec spĺňa. Poslanci podotkli, že veď v obci máme internetové
pripojenie. Poslanci sú jednoznačne proti.
V. Ščavnický navrhol dať vyčistiť žľabovku na obecnom pozemku v miestnej časti
Utro, starosta prisľúbil vyčistenie pracovníkmi malých obecných služieb.
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.
Zapísala: .....................................................

............................................
starosta obce
Overovatelia:
Vincent Drusa

...........................................

Ľubomír Michalek

...........................................
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