OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 27.1.2017 o 18:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Voľba hlavného kontrolóra obce
Rozpočtové opatrenie
Schválenie otváracej doby prevádzky JD-BAR
Diskusia
Uznesenie, záver

Rokovanie začalo kontrolou plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Starosta skonštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce. Privítal prítomných
poslancov, 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
skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 z 5 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Viliam Ščavnický a Ing. Anton Polomský
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
K bodu 2. Voľba hlavného kontrolóra obce
Informácia o voľbe hlavného kontrolóra bola vyhlásená na 17. zasadnutí OZ dňa
15.12.2016. Starosta skonštatoval, že do dňa voľby bola obci doručená jedna obálka
s označením „neotvárať“.
Jediným kandidátom bol Ing. Štefan Talarovič zo Sabinova, ktorý túto funkciu
vykonával do teraz.
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Poslanci si prezreli priložené dokumenty a starosta pristúpil k hlasovaniu.
Pán Ing. Štefan Talarovič bol zvolený za hlavného kontrolóra obce na funkčné
obdobie 2017 – 2023 a dňom nástupu je 1.február 2017.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Rozpočtové opatrenie
Starosta predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 zo dňa 28.12.2016,
vypracované z dôvodu presunu súm medzi položkami.
Poslanci rozpočtové opatrenie vzali na vedomie.
K bodu 4. Schválenie otváracej doby prevádzky JD-BAR
Dňa 18.1.2017 bolo obci doručené Oznámenie o otváracej dobe prevádzky JD-BAR,
Brezovička. Otváracie hodiny sú v súlade s Verejným poriadkom obce Brezovička.
Poslanci nemali žiadne námietky. Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý
poslanci schválili.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Diskusia
1)
Starosta dodatočne predložil stanovisko hlavného kontrolóra k vypracovanému návrhu
rozpočtu na rok 2017, ktorého záver znel: Doporučujem preložený rozpočet schváliť.
Keďže rozpočet bol schválený ešte v decembri, vzali stanovisko HK na vedomie.
2)
Pozemky, hlavne orná pôda a TPP, patriace do katastra obce z väčšej časti
obhospodarujú SHR , ktorí nie sú občanmi Brezovičky. Tieto pozemky by mohli dať prácu
domácim občanom keby im ich pridelil SPF a dostali na ne dotáciu. Aspoň niektorí muži by
nemuseli za prácou cestovať do zahraničia.
Poslanci navrhli starostovi, aby zistil, či existujú možnosti prevodu týchto pozemkov
a podmienky získania dotácie na obhospodarovanie pôdy.
3)
Urbárske spoločenstvo vraj plánuje na pozemku na cintoríne, ktorý im patrí, vysadiť
stromy. Keďže starosta nevedel presne o ich zámere, poslanci požiadali starostu, aby zistil ich
plány a navrhli možnosť odkúpenia pozemku.
4)
Majiteľ internetovej siete v Brezovičke ponúkol možnosť potiahnuť vzduchom optický
internet v obci na vlastné náklady. Káble by viedli po stĺpoch obecného rozhlasu.
Poslancom sa návrh pozdával aj keď boli výhrady ohľadom toho, že veľa káblov je
vedených vzduchom, ale počkajú na písomný návrh s výhodami pre obec.
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5)
V katastri obce Brezovička dostali Lesy SR súhlas na ťažbu dreva. Zatiaľ ústne chceli
zistiť, či by mohli na prevoz dreva použiť miestne komunikácie. Jednalo by sa o cca 15 – 20
kamiónov, pričom ročne by previezli max. 10 kamiónov.
Proti poškodeniu komunikácie by sa dalo pomôcť vyhotovením nájazdu pomocou
bagra. Treba však upozorniť vývozcu, že obec bola v roku 2011 postihnutá zosuvom pôdy,
ktorý neustále hrozí.
Konečné stanovisko zatiaľ nevydali.
6)
SFZ v súčasnosti ponúka získanie dotácie vo výške 10 – 150 tis. eur s 25% účasťou na
mládežnícky futbal.
Podľa poslancov je to zbytočne veľká investícia. Súhlasili s požiadaním o dotáciu na
nižšiu sumu bez uvedenia účelu a použiť ju na vybudovanie umelého trávnika na ihrisku.
7)
Starosta navrhol poslancom využiť dotáciu na vyhotovenie Územného plánu obce.
Hlavným dôvodom je posunutie hraníc intravilánu. Min. 4 rodinné domy stoja za značkou
koniec obce a tým sú občania ohrozovaní rýchlou jazdou automobilov.
Poslanci sa vyjadrili, že Územný plán už bol v minulosti vyhotovený, zatiaľ bez
schválenia a mal by byť v archíve. Kvôli šetreniu financií ho by bolo dobre ho iba upraviť.
8)
V obci bolo v poslednej dobe často počuť vo večerných hodinách strieľanie
delobuchov a ohňostrojov. Niektorým občanom to vadí.
Pri tejto téme mali poslanci rôzne názory. Na výsledku sa nezhodli.
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 20:10 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Viliam Ščavnický

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

Ing. Anton Polomský ...........................................
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