OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 25.10.2016 o 18:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Viliam Ščavnický, Andrej Kupčík, Ľubomír Michálek,
Vincent Drusa, Ing. Anton Polomský
Slávka Klučárová, zam. obce

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Správa audítora
Správa o kontrolnej činnosti, Správa o plnení rozpočtu za II.Q 2016
Návrh inventarizačnej komisie o nedokončenej investícii
Úprava rozpočtu
VZN o organizácii miestneho referenda
Diskusia
Uznesenie, záver

Rokovanie začalo kontrolou plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Starosta oboznámil poslancov s vyhotovím projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a auditom na vypracovanie správy pre potreby žiadosti o dotáciu na Zmenu spôsobu
vykurovania a zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy OCÚ a KD Brezovička-

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 (plný) a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Vincent Drusa, Ľubomír Michalek
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
K bodu 2. Správa audítora
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Starosta predložil poslancom Správu k účtovnej závierke za rok 2015, v ktorej audítor
konštatoval že Obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Starosta prečítal návrh uznesenia. Správu audítora poslanci vzali na vedomie.
K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti, Správa o plnení rozpočtu za II.Q 2016
Starosta predložil poslancom Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II.Q
2016, kde konštatoval, že sa nenašli nezrovnalosti.
V Správe o plnení rozpočtu za II.Q 2016 bola poslancom informácia, že príjmy za sledované
obdobie boli vo výške 84 117,02 eur a výdavky vo výške 61 543,44 eur.
Starosta prečítal návrh uznesenia, Správa o kontrolnej činnosti a Správa o plnení
rozpočtu za II.Q 2016 boli vzaté na vedomie.
K bodu 4. Návrh inventarizačnej komisie o nedokončenej investícii.
Inventarizačná komisia predložila návrh obecnému zastupiteľstvu o vysporiadaní
nedokončenej investície na rekonštrukciu obecného úradu. Keďže v roku 2006 bola
vypracovaná projektová dokumentácia pre tento projekt, ale v súčasnosti sa už podľa nej
nebude realizovať, navrhuje účet 042OCÚ vysporiadať formou zmarenej investície.
Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Úprava rozpočtu
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie starostu č. 3/2016 z 30.6.2016 kde sa
presúvali sumy medzi jednotlivými výdavkovými položkami bez zmeny v celkovej výške
výdavkov. V rozpočtovom opatrení starostu č. 4/2016 z 19.8.2016 sa jednalo o presuny na
položkách príjmových aj výdavkových. Na základe prijatej dotácie zapojenej do rozpočtu
obce sa navýšili príjmy a súčasne výdavky v rovnakej výške.
Predložené rozpočtové opatrenia. 3 a 4/2016 poslanci vzali na vedomie..
K bodu 6. VZN o organizácii miestneho referenda
Obec spracovala návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o organizácií
miestneho referenda. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.10.2016. Na zasadnutí OZ
ho predložila na rokovanie. K návrhu poslanci nemali námietky.
Starosta prečítal poslancom návrh uznesenia. VZN poslanci schválili jednohlasne.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Diskusia
1)
Ako prvý sa prihlásil o slovo p. Ščavnický, Na základe vlastných skúseností ku
ktorým sa prihlásili aj ostatní poslanci a informácií od iných občanov, bude nutné upozorniť
majiteľov psov, ktoré sa pohybujú bez majiteľov v obci, aby psov držali za bránami svojich
pozemkov, inak im obec vyrubí pokutu.
Poslanci odporučili starostovi napísať výzvy majiteľom psov.
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2)
V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých a zvýšeného pohybu
automobilov pri návšteve cintorína bude vhodné upozorniť majiteľov aut, aby svoje autá
neparkovali na verejnej komunikácii, ale na svojich pozemkoch.
Poslanci odporučili starostovi, aby takýchto majiteľov upozorňoval.
3)
V ďalšom bode sa diskutovalo o futbale v obci. Poslanci skonštatovali, že je problém
s agresiou fanúšikov. Pokuty, ktoré budú obci vyfakturované by mali byť zosobnené. Podľa
Ľubomíra Micháleka sa to nedá. Po zápase bude nutné počkať v šatni kým rozhodca odíde,
aby sa zabránilo konfliktom.
K bodu 7. Záver
Starosta ešte raz prečítal všetky uznesenia, ktoré boli priebežne schvaľované, poďakoval
všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Vincent Drusa

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

Ľubomír Michálek

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