OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 2.6.2015 o 18:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Realizácia optických sietí - oznámenie
TJ Sokol Brezovička – potreba nového štatutára
Výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Výzva na vybudovanie kamerového systému
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 3 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Ing. Anton Polomský, Viliam Ščavnický
Zapisovateľka:
Slávka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Realizácia optických sietí - oznámenie
TJ Sokol Brezovička – potreba nového štatutára
Výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Výzva na vybudovanie kamerového systému
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolór p. Talarovič si vyžiadal materiály, ktoré mu boli odoslané. Starosta podal
projekt k výzve na výstavbu multifunkčných ihrísk. Podal tiež projekt cez Nadáciu SLSP –
rekonštrukciu šatní TJ – verejné hlasovanie cez internet.
Dňa 18.5.2015 bol na stavbe cesty kontrolný deň, kde sa p. Humenník vyjadril, že
čistenia potoka okolo cesty budú robiť cestári. Ing. Anton Polomský pripomenul dať to do
kolaudačnej správy pri odovzdávaní stavby. Na zastupiteľstvo dorazil p. Andrej Kupčík.
K bodu 2. Realizácia optických sietí – oznámenie
Obecnému úradu bolo doručené oznámenie NASES o realizácií optických sietí, je
potrebné toto oznámenie zobrať na vedomie a aj odsúhlasiť starostovi podpisovanie
dokumentov potrebných pre územné a stavebné konania.
Hlasovanie:

za:
3
proti :
0
zdržal sa:
1
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3. TJ Sokol Brezovička – potreba nového štatutára
Starosta informoval poslancov o ukončení činnosti predsedu TJ p. Pavlom
Tomčufčíkom. Je potrebné podať prihlášku na ďalší ročník. A.Kupčík by chcel, aby túto
funkciu vykonával starosta, ktorý nesúhlasí. A. Polomský tvrdí, že stačí zmeniť systém
fungovania. V. Ščavnický predniesol svoje skúsenosti s futbalom z minulosti. Hráči sú menej
zaujatý pre futbal ako ľudia okolo, ktorí nehrajú. A. Polomský navrhuje, aby starosta bol iba
štatutárom, riešil papiere a mal okolo seba funkčný výbor, ktorý sa bude starať o zvyšok.
Starosta navrhuje stretnutie hráčov a výboru, ktoré zvolá na piatok, každému pošle
pozvánku, príp. zatelefonuje.
Štatutárom sa teda stane starosta.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta informoval o aktuálnej výzve, avšak je problém s projektom. Projekt je
neaktuálny, a nemôže byť zaradený ani medzi oprávnené výdavky. Ďalším problémom potom
bude verejné obstarávanie, ktoré musí byť podľa aktuálneho projektu. Upozornil aj na potrebu
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ukončenia fyzickej realizácie, ktorá sa musí stihnúť do konca roka. Ak sa chceme uchádzať
o peniaze je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré prečítal starosta a poslanci ho
schválili.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Výzva na vybudovanie kamerového systému
Starosta informoval o výzve na poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z programu rozvoja obcí na vybudovanie kamerového systému. Nie je potrebné žiadne
spolufinancovanie obce. Obec sa môže uchádzať o príspevok a možno má aj šancu uspieť.
Starosta prečítal návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Rôzne
Starosta navrhuje vytvoriť fond opráv a údržby, ktoré poslanci jednohlasne schvaľujú.
Starosta informoval o novelizácii smernice o odpisovaní majetku, ktorú poslanci
zobrali na vedomie.
Starosta informoval o zamestnaní pracovníkov na § 54.
Pripomenul, že na minulom zastupiteľstve sa spomínal potok – čo s ním? Poslanci
pripomenuli, že už bol na ten potok urobený projekt, stačí ho pohľadať a podľa neho dať
urobiť. Na okrajoch vybetónovať podpery a zakryť panelmi. A. Polomský vybaví bager, A.
Kupčík má šalovacie dosky.
Vedúci pracovníkov § 54 p. Špireng odporúča kúpiť nový krvinorez. Starosta pozeral
na ceny profi krovinorezov, chce vedieť do akej cenovej kategórie by sa mal vmestiť –
navrhuje 500€. Poslanci súhlasia.
Starosta chcel vedieť, ako bola plánovaná oprava miestneho rozhlasu, výmena káblov,
stĺpov, alebo megafónov. A. Kupčík sa vyjadril, že by bolo vhodné kráčať s dobou, napr.:
SMS rozhlas. A. Polomský mu oponoval, že rozhlas do obce patrí.
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 h.
Zapísala: .....................................................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Anton Polomský ...........................................
Viliam Ščavnický

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