OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 16.7.2016 o 8:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Viliam Ščavnický, Andrej Kupčík, Ľubomír Michalek,
Vincent Drusa, Ing. Anton Polomský

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Projekt zníženia energetickej náročnosti obecného úradu
Diskusia
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 5 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Anton Polomský, Andrej Kupčík
Zapisovateľ:
Viliam Ščavnický
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
K bodu 2. a 3. Projekt zníženia energetickej náročnosti obecného úradu
Starosta oboznámil poslancov s plánovanou výzvou z Operačného programu kvalita
životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti budov. Poslanci trvali na tom, že
popri prácach ako zateplenie budovy a výmena strechy je nutné do projektu zakomponovať aj
prestavbu WC a podlahu na povale. Starosta oboznámil poslancov s oprávnenými výdavkami.
Odporúčanie je nerealizovať komplexnú rekonštrukciu – vnútorné dispozičné riešenia, ale iba
oprávnené výdavky, a práce vo vnútri objektu si realizovať postupne neskôr. Poslanec p.
Polomský sa opýtal starostu na výšku spoluúčasti, starosta odpovedal, že ako vo väčšine
prípadov, teda 5%. Poslanec p. Michalek upozornil, že tieto percentá sa môžu navýšiť, ako aj
v iných obciach, kde sa takéto práce realizovali a obce to potom stálo ešte nejaké peniaze.
Zdôraznil ale, že je potrebné sa rozhodnúť či do toho pôjdeme, alebo nie. Potom to bude
potrebné dokončovať, možno aj počas viacero volebných období. P. poslanec Ščavnický
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zdôraznil, že ak sa má niečo dokončovať, je potrebné aspoň začať. Poslanec Michalek
navrhol, že je potrebné zvážiť túto investíciu, či nie je poškodená statika, a či sa takáto
rekonštrukcia vyplatí. A. Polomský upozornil, že na túto budovu bolo robených viacero
statických posudkov a každý odporučil rekonštrukciu. Tiež pripomenul, že o rekonštrukcii
obecného úradu sa rokuje na zastupiteľstvách už možno aj 15 rokov a doteraz sa to ešte nikam
nepohlo, akurát sa možno raz maľovala strecha. A. Kupčík sa opýtal čo nás bude stáť
energetický audit a projekt. Starosta odpovedal, že to samozrejme neviem povedať, lebo na
všetko sa musí urobiť verejné obstarávanie, ale po schválení projektu je možné 95% ceny
auditu a projektu refundovať. Ale výdavky na verejné obstarávanie a vypracovanie projektu
nie sú oprávnené, tie nebudú môcť byť refundované, ale v rozpočte máme k dispozícii
financie na pokrytie týchto výdavkov. Ďalšie môžeme použiť z rezervného fondu alebo
z fondu opráv a údržby. A. Polomský poukázal na to, že máme už za sebou rekonštrukciu
verejného osvetlenia, ktorá nás síce tiež stála možno viac, ako 5 %-nú spoluúčasť, ale za tie
peniaze by sme rekonštrukciu sami zrejme nezrealizovali. Starosta potvrdil, že možno
zrealizovali, ale zrejme nie v takej kvalite, nie s doplnením svietidiel a asi aj bez regulácie.
Starosta vysvetlil, že ešte neschvaľujeme samotný projekt, ani jeho podanie na ministerstvo,
ale iba vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického auditu. A. Polomský potvrdil,
že by sme do toho mali ísť a potom, ak zistíme, že to bude pre obec príliš finančne náročné,
môžeme to zastaviť. Starosta potom prečítal uznesenie a dal hlasovať, všetci poslanci boli
hlasovali za, a uznesenie schválili.
K bodu 4. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 9:15 h.
Zapísala: Viliam Ščavnický
............................................
Bc. Peter Tomčufčík
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Anton Polomský ...........................................
Andrej Kupčík

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