OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 21.6.2016 o 17:20 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Správa o plnení rozpočtu za 1.Q 2016, Správa o kontrolnej činnosti
Plnenie rozpočtu
Vyradenie majetku
Zmluva o zriadení vecného bremena
Aktuálne výzvy
Prerokovanie platu starostu
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 3 a OZ je uznášania schopné. S miernym oneskorením došiel
4.poslanec.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Viliam Ščavnický, Ľubomír Michalek
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
Rokovanie začalo kontrolou plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
1) Starosta oboznámil poslancov s rokovaním s p. Magdom, ktorý odporučil navrhovanú
kúpnu zmluvu od VSD podpísať. Poslanci však vyjadrili nesúhlas a trvajú na podnikaní
ďalších krokov, aby bola trafostanica odkúpená v plnej výške nákladov obce.
2) Pán Šefčík stiahol žiadosť o oplotenie pozemku.
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3) Na vypracovaní PHSR s pracuje, náklady budú vo výške cca 400,-€.
4) Hranicu intravilánu možno posunúť len ak je vypracovaný územný plán obce.
5) Žiadosť o dotáciu pre MŠ bola podaná. Čakáme na výsledok.
6) Chodník na utro popri opravenej ceste je možné vybudovať len na základe povolenia,
projektu a dočasnému obmedzeniu premávky.

K bodu 2. Záverečný účet a hospodárenie obce za rok 2015
Záverečný účet bol vyvesený dňa 28.4.2016, do 30.6.2016 musí byť schválený OZ.
Poslanci prerokovali hospodárenie obce za rok 2015. Celkový výsledok je prebytok vo výške
3 331,02 eur, pričom výsledok bežného rozpočtu je prebytok vo výške 27 311,08 eur,
výsledok kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 134 884,69 eur a rozdiel príjmových
a výdavkových finančných operácií je prebytok 110 904,63 eur.
K vypracovanému Záverečnému účtu obce za rok 2015 nemali žiadne pripomienky. Starosta
predložil poslancom stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu, v ktorom odporučil
OZ prerokovať – súhlasí s celoročným hospodárením.
Starosta prečítal návrh uznesenia. OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 bez
výhrad a zostatok finančných operácií vo výške 3 331,02 eur schvaľuje použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Správa o plnení rozpočtu za 1.Q 2016, Správa o kontrolnej činnosti.
Poslanci boli oboznámení so Správou hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu za 1.Q 2016. Za
sledované obdobie boli celkové príjmy vo výške 39 709,64 eur čo predstavuje plnenie na
15,55% a celkové výdavky vo výške 39 638,06 eur, čo je plnenie na 28,85%.
Za obdobie 1.Q bola kontrolná činnosť zameraná na plnenie rozpočtu, čerpanie finančných
prostriedkov z pokladne, sťažnosti občanov, kontrola došlých faktúr a výber daní a poplatkov.
Starosta prečítal návrh uznesenia. OZ berie Správy hlavného kontrolóra na vedomie.
K bodu 4. Plnenie rozpočtu
Poslanci boli oboznámení s plnením rozpočtu k 31.5.2016.
Dosiahnuté príjmy za sledované obdobie boli vo výške 67 658,03 eur a boli čerpané na 26,5%
a výdavky vo výške 52 479,55 eur boli čerpané na 20,56%. K plneniu rozpočtu poslanci
nemali námietky.
Starosta prečítal návrh uznesenia. OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.5.2016.
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K bodu 5. Vyradenie majetku
Inventarizačná komisia predložila návrh na vyradenie a likvidáciu počítača inv.č. 3/103,
nadobudnutého 2.3.2007 za 946,03 eur. Počítač bol daný do opravy. Po obhliadke počítača
firma D-BAND uviedla, že oprava je nerentabilná a odporučila uvedený počítač vyradiť.
Starosta prečítal návrh uznesenia. OZ schvaľuje vyradenie a likvidáciu počítača
s inv.č. 103.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Zmluva o zriadení vecného bremena
Dňa 14.4.2016 bola obci doručená žiadosť VVS o zriadenie vecného bremena. Žiadosť bola
zaevidovaná pod číslo: BR-94/2016. Starosta poslancov oboznámil s podmienkami zriadenia,
predložil Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z 19.3.2013, geometrický
plán, všeobecnú hodnotu práv a závad a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena. Poslanci
návrh prerokovali. Oboznámil ich s tým, že s p. Kľocom preberal záväzky VVS voči
občanom, ktorý mu odporučil, aby zistil, či občania majú podpísané zmluvy o náhrade
Odkúpení. Poslanci návrh prerokovali.
Starosta prečítal návrh uznesenia. OZ schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení
vecného bremena.
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Aktuálne výzvy
Starosta oboznámil poslancov s plánovanou výzvou z Operačného programu na zníženie
energetickej náročnosti budov. Keďže už dlhú dobu obec hľadá možnosti čo najlacnejšie
rekonštruovať budovu obecného úradu, zistil podmienky výzvy. Počiatočné náklady by boli
cca vo výške 5 000,- eur. Jedná sa hlavne o náklady na verejné obstarávanie, audit
o energetickej náročnosti a projekt. Poslanci trvajú na tom, že popri prácach ako zateplenie
budovy a výmena strechy je nutné do projektu zakomponovať aj prestavbu WC a podlahu na
povale. Pokiaľ to nebude isté, s takouto výzvou nebudú súhlasiť. Poslanec Michalek by
navrhoval do projektu zaradiť fotovoltaické panely. Odporučil osloviť viac firiem. Poslanci
požiadali starostu aby zistil, či je možné vykonať v rámci projektu všetky požadované úpravy.
K výzve sa vyjadria radšej keď budú prítomní všetci poslanci. Zatiaľ to ostáva otvorené.
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K bodu 8. Prerokovanie platu starostu
Na základe oznámenia okresného úradu v Prešove dosiahla priemerná mesačná mzda
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015 sumu 883,- eur. Plat starostu sa odvíja od tejto
sumy.
Starosta prečítal návrh uznesenia. Poslanci to zobrali na vedomie.
K bodu 9. Rôzne
1) Poslancov starosta oboznámil s požiadavkou trénera TJ Sokol Brezovička o výmenu
pletiva na zábranách za futbalovými bránkami. Situácia je vážna, každý tréning sa zničí aspoň
1 lopta. Poslanci požiadali starostu, aby zistil finančné náročnosti niekoľkých rôznych verzií.
Potom sa k téme vrátia.
2) Poslanec Ščavnický predložil jemu podanú žiadosť od občanov o orez 2 líp, ktoré sa
nachádzajú na súkromnom pozemku. Pri silnom vetre padajú konáre.
Starosta prisľúbil, že pri najbližšom plánovaní orezu drevín, danú žiadosť vybaví.
K bodu 10. Záver
Starosta prečítal všetky uznesenia, ktoré boli priebežne schvaľované, poďakoval všetkým za
účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
Bc. Peter Tomčufčík
starosta obce
Overovatelia:
Viliam Ščavnický

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

Ľubomír Michalek

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