OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 15.12.2016 o 17:00 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, kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti, Správa o plnení rozpočtu za III.Q 2016
Rozpočtové opatrenie, úprava rozpočtu
Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a poplatku - schválenie
Schválenie rozpočtu na rok 2017
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – doplnený bod
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 (plný) a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Anton Polomský, Andrej Kupčík
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania s doplneným bodom
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
K bodu 2. Správa o kontrolnej činnosti, Správa o plnení rozpočtu za III. Q 2016
Starosta predložil poslancom Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za III.Q
2016, kde konštatoval, že sa nenašli nezrovnalosti.
V Správe o plnení rozpočtu za III.Q 2016 bola poslancom informácia, že príjmy za sledované
obdobie boli vo výške 121 701,01 eur a výdavky vo výške 90 904,48 eur.
Starosta prečítal návrh uznesenia, Správa o kontrolnej činnosti a Správa o plnení
rozpočtu za III.Q 2016 poslanci zobrali na vedomie.
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K bodu 3. Rozpočtové opatrenie, úprava rozpočtu
Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie starostu č. 6/2016 z 26.10.2016,
v ktorom boli zrealizované presuny medzi podpoložkami v rámci schváleného rozpočtu a
rozúčtovanie mzdy zamestnanca.
Úprava rozpočtu č. 7/2016 zo dňa 15.12.2016 zohľadňuje úpravu príjmovej časti
rozpočtu a zrušenie čerpania rezervného fondu, ktoré sa realizovať nebude.
Starosta prečítal návrh uznesenia, Rozpočtové opatrenie starostu č. 6/2016 poslanci
zobrali na vedomie a úpravu rozpočtu č. 7/2017 poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 4. Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a poplatku - schválenie
Starosta predniesol poslancom dodatok č. 1 k VZN 2/2015, prečítal a vysvetlil zmeny,
ktorých sa týka. Zmeny boli hlavne v zrušení vyberania poplatku za objemný odpad, ktorý
nemal byť vo VZN, je tam iba vyberanie poplatku sa drobný stavebný odpad v zmysle platnej
legislatívy. V dodatku sa tiež mení sadzba poplatku pre poplatníkov bez trvalého pobytu
v obci na 3 €. Poslanci sa dopytovali na výšku finančných prostriedkov doplácaných obcou na
vývoz komunálneho odpadu a či je možné tieto výdavky znižovať. Odpovedal starosta, že
jediná možnosť zníženia týchto výdavkov by bola znížením množstva vysypávaných
smetných nádob, keďže tieto tvoria najvyššiu časť faktúr za vývoz.
Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5. Schválenie rozpočtu na rok 2017
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu, ktorý bol vyvesený v obci obvyklým
spôsobom po dobu, ktorú ustanovuje zákon. V rozpočte sú zahrnuté bežné navýšenia platov
a odvody, z rozvojových aktivít sa v rozpočte nachádza úprava dvora a fasády MŠ, chodník
na Utro. Je tam tiež úver 50 000 €, ktorý bude použitý na spoluúčasť projektu na OcÚ. A.
Polomský sa dopytoval, či je predpoklad, že dostaneme dotáciu na rekonštrukciu OcÚ.
Starosta vysvetlil, že to samozrejme nie je isté, ale tak veľká úprava rozpočtu v priebehu roka
nebude už potrebná, ak by nám projekt prešiel, preto je to zahrnuté v rozpočte. Starosta tiež
poslancom vysvetlil projekt, a o aké sumy pôjde. Ľ. Michalek sa pýtal, či je ešte možné
zmeniť spôsob vykurovania objektu v projekte, napríklad za ionizačný kotol. Starosta
povedal, že zistí ako na tom sme. Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednohlasne schválili. A.Kupčík ešte potom apeloval, či by nebolo vhodné do rozpočtu
zahrnúť odmeny pre rodiny pri narodení dieťaťa, aby sme nejak motivovali mladé rodiny.
Poslanci sa v tomto nezhodli.
K bodu 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta oboznámil poslancov, že sa blíži koniec funkčného obdobia hlavného
kontrolóra obce. Obec preto musí vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa má v zmysle
zákona uskutočniť najmenej 40 dní po vyhlásení voľby. Návrh padol na 27.1.2017, aby sa
vtedy uskutočnilo zasadnutie OZ a uskutočnila voľba.
Starosta prečítal poslancom návrh uznesenia, ktoré poslanci schválili jednohlasne.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 7. Diskusia
Starosta predniesol poslancom návrh inventarizačnej komisie na vyradenia majetku.
Sú to staré výbojkové svietidlá, ktoré obec už nepotrebuje, keďže máme nainštalované nové
úsporné LED osvetlenie a tieto staré majú aj tak príliš veľkú spotrebu. Návrh inventarizačnej
komisie na vyradenie majetku bol jednohlasne schválený.
K bodu 8. 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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