OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 17.3.2016 o 17:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:
Ďalší prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Andrej Kupčík, Ing. Anton Polomský, Viliam Ščavnický
Slavka Klučárová, zam. obce

Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
2. Plnenie rozpočtu za 4.Q 2015, Správa o kontrolnej činnosti
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – informácie o aktuálnom stave
4. Zmluva na odkúpenie projektovej dokumentácie – Trafostanica
5. Plot pri obecnom úrade
6. Program rozvoja obce na roky 2016-2020 – ponuka na vypracovanie
7. Územný plán obce – ponuka na vypracovanie
8. Aktuálne výzvy
9. Šatne TJ
10. Chodník smer „Utro“
11. Rôzne
12. Uznesenie, záver
K bodu 1.1. 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 3 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Andrej Kupčík, Ing. Anton Polomský
Zapisovateľka
Slavka Klučárová
Program rokovania schválený jednohlasne.
K bodu 1.2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení uznesení z 11. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Brezovička, ktoré sa konalo dňa 28. 12. 2015. Z kontroly
predchádzajúcich uznesení nevyplynula žiadna úloha. Starosta preto tento bod rokovania
ukončil.
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K bodu 2. 1. Plnenie rozpočtu za 4.Q 2015
Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu za 4.Q 2015. Súčasne predložil
kontrolórom obce vypracovanú Správu o plnení rozpočtu za 4.Q 2015.
Poslanci zobrali na vedomie plnenie rozpočtu za 4.Q 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra.
K bodu 2. 2. Správa o kontrolnej činnosti
Starosta obce predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti za 4.Q 2015.
Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.
K bodu 3.1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – informácie o aktuálnom stave
Starosta oboznámil poslancov s tým, že práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia sa začali.
V deň konania zastupiteľstva sa vymieňali elektrické káble. Podľa informácií zhotoviteľa by
mohli byť práce ukončené do Veľkej noci (do 25.3.2016). Na pripomienky poslancov, či bola
nutná výmena káblov za nové im starosta vysvetlil potrebu výmeny. Taktiež predniesol
poslancom ponuku zhotoviteľa vyviesť demontované svetlá (v cene prác). Poslanci sa
jednohlasne zhodli, že svetlá, ktoré sú v dobrom stave si ponecháme na ďalšie použitie
a nepoužiteľné zlikvidujeme sami.
Poslancov starosta ďalej informoval o pravdepodobnom krátení preplatenia nákladov na
rekonštrukciu o 5%.
Poslanci priebeh rekonštrukcie a krátenie dotácie zobrali na vedomie.
K bodu 3.2. Zmarená investícia
Obec mala v minulosti vypracovaný projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ale
rekonštrukcia prebieha podľa nového projektu, v účtovníctve tak stále evidujeme
nedokončenú investíciu. Inventarizačná komisia navrhla položku z evidencie odstrániť
formou zaúčtovania zmarenej investície vo výške 10 829,43 eur.
Starosta prečítal návrh uznesenia. Poslanci schválili návrh inventarizačnej komisie.
Hlasovanie:
za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Zmluva na odkúpenie projektovej dokumentácie – Trafostanica
Obec v roku 2013 vybudovala v obci na vlastné náklady nové trafostanice. Podľa Zmluvy
o budúcej zmluve sa Východoslovenská distribučná, a.s. zaviazala odkúpením stavby.
Žiadosť ešte v roku 2014 začala riešiť bývalá starostka. Starosta oboznámil poslancov s jeho
doterajším úsilím o vyriešenie situácie. Výsledkom je získanie návrhu Východoslovenskej
distribučnej na uzavretie zmluvy pričom sumu vyčíslili na 3 622 eur oproti požadovanej čistke
6 595 eur. Starosta požiadal o vyjadrenie sa poslancov k podpisu zmluvy. Poslanci sa zhodli
na tom, aby situáciu preveril starosta s p. Magdom, ktorý zákazku v minulosti realizoval.
Vyjadrili aj návrh osloviť právnika, či je možné situáciu vyriešiť kompenzáciou v plnej výške.
Prítomní:

prišiel poslanec Vincent Drusa

Poslanci nesúhlasili s podpisom navrhovanej zmluvy pokiaľ starosta nezistí ďalšie možnosti.
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K bodu 5. Plot pri obecnom úrade
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou občana obce, suseda obecného úradu, o
vybudovanie oplotenia medzi oboma pozemkami od úrovne obecnej sýpky, pričom existujúci
plot chce nahradiť vyšším a na hranici, ktorú vymeral geodet.
Poslanci súhlasili s vybudovaním oplotenia za podmienok znemožnenia prechodu medzi
oboma pozemkami. Občan tak stratí prístup ku vlastnej stodole cez obecný pozemok, o čom
má byť starostom informovaný. Keďže v minulosti bol plot pred sýpkou obcou osadený
medzi pozemkami podľa pôvodného plotu, sú poslanci ochotní pri zistení nároku na posunutie
hranice o kompenzáciu pri vybudovaní nového oplotenia za sýpkou poskytnutím pozemku
o zistený rozdiel. Starostovi odporučili zistiť toleranciu vymedzenia hranice.
K ďalšej požiadavke občana o zákaze prejazdu áut medzi jednotlivými pozemkami kvôli
praskaniu steny v rodinnom dome sa poslanci vyjadrili, že kompenzáciu má občan žiadať od
Vodární, ktoré túto situáciu mohli spôsobiť pri budovaní kanalizácie.
Predložený návrh na vybudovanie oplotenia medzi pozemkami poslanci schválili za
podmienky, že občan bude stotožnený s podmienkou v liste starostu.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Program rozvoja obce na roky 2016-2020 – ponuka na vypracovanie
Starosta informoval poslancov o ponuke vypracovania PRO. Keďže sa obec bude usilovať
v novom programovom období získať rôzne dotácie, bude výhodné / nevyhnutné mať
program vypracovaný. Ponúknutá cena bola vo výške 1,- eur/občana.
Poslanci schválili vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2016-2020.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Územný plán obce – ponuka na vypracovanie
Obce nemá vypracovaný Územný plán. Starosta informoval, že je možnosť na vypracovanie
plánu získať dotáciu na 80% ceny, ktorá činí celkom cca 12 000 eur. Ďalšie neoprávnené
výdavky môžu celkovú cenu navýšiť až na 5 000 eur. Poslanci sa zhodli že zatiaľ ponuku
nevyužijeme. Poslanci starostovi odporučili zistiť podmienky posunutia hranice intravilánu
obce. Jedná sa o úsek ku Vysokej a cez Slavkovský potok až k posledným domom smerom na
Nižný Slavkov.
Poslanci sa uzniesli, že vypracovanie Územného plánu zatiaľ nebudeme riešiť.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Aktuálne výzvy
Tento bod programu zaradil starosta, aby zistil záujem poslancov, o ktorú oblasť dotácie sa
má obec uchádzať. Z niekoľkých možností sa najviac prikláňali k rekonštrukcii obecného
úradu a kultúrneho domu. Pri prejednávaní možnosti získať dotáciu na reguláciu potoka p.
Polomský navrhol vysadiť radšej pri potoku vŕby a starať sa o brehy orezávaním vyrastených
stromov. Kamerový systém zatiaľ tiež nebudeme riešiť. Ďalej je možnosť získať dotáciu
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z Ministerstva financie až do výšky 13 500 eur. Poslanci by dotáciu použili na zateplenie MŠ
a úpravu dvora pri MŠ. Starosta navrhol, že prepočíta sumu a podá žiadosť.
Poslanci sa uzniesli, že o dotáciu na zateplenie MŠ, úpravu dvora pri MŠ a rekonštrukciu
OcÚ sa budeme uchádzať.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Šatne TJ
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou TJ Sokol o prerobenie sprchy, ktorá sa môže
realizovať svojpomocne. Investícia nie je vysoká, do 100 eur, ale je nutné dokúpiť
obkladačky. Keďže v rozpočte obce je stanovená suma na rekonštrukciu šatne TJ vo výške
1 000 eur, ďalšie výdavky presahujúce túto sumu sa budú čerpať z transferu na TJ. Ak bude
možné podľa hospodárenia obce v roku 2016 sumu navýšiť, upraví sa rozpočet.
Poslanci berú na vedomie finančné možnosti na TJ Sokol.
K bodu 10. Chodník smer „Utro“
Starosta s poslancami rozoberali možnosti vybudovania chodníka popri novo
zrekonštruovanej ceste od centra smerom na Utro. Materiál a práca nebudú nákladné. Je
potrebné vyžiadať povolenie od Správy ciest.
Pri výjazde z ulice je nutné osadiť dopravné zrkadlo, vo výhľade na cestu bráni zábradlie.
Keďže prekážku spôsobila Správa ciest, podľa poslancov by mala zrkadlo dodať na vlastné
náklady.
Starosta prečítal uznesenie. Poslanci rozhodli Správu ciest požiadať o osadenie dopravného
zrkadla a povolenie na súhlas o vybudovanie chodníka.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 11.Rôzne
Bod 1.
Poslanci zobrali na vedomie predložené rozpočtové opatrenie 1/2016.
Bod 2.
Starosta predniesol návrh presunúť zelený kontajner na biologický odpad z dvora OcÚ, kde sa
nevyužíva k druhému kontajneru v obci.
Poslanci to zobrali na vedomie.
Bod 3.
Starosta obce informoval poslancov, že firma Brantner Nova vyhrala verejné obstarávanie pre
odvoz a likvidáciu odpadu pre ZOHT. Kalendáre na zber odpadu sú v tlači.
Poslanci danú informáciu berú na vedomie.
Bod 4.
Starosta informoval o možnosti získania dotácie z VÚC na šport a sociálne veci min. 1 000
eur, o ktorú možno požiadať do 30.4.2016.
Poslanci rozhodli, že ak sa podarí získať dotáciu, použije sa na športové potreby pre TJ.
Bod 5.
Na podnet niektorých občanov starosta zaradil do rokovania sťažnosti na vypúšťanie výkalov
do kanalizácie.
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Poslanci sa uzniesli, že starosta upozorní občanov formou relácie v miestnom rozhlase na
prísny zákaz.
K bodu 12. Záver
Starosta ešte raz prečítal všetky uznesenia, ktoré boli priebežne schvaľované, poďakoval
všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 h.
Zapísala: Slavka Klučárová ..........................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Anton Polomský ...........................................
Andrej Kupčík

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