OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 27.3.2017 o 19:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

Program:
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu, správa o kontrolnej činnosti
Zámer vybudovať optickú sieť
Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Zmena spôsobu vykurovania
a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ a KD Brezovička“
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie, záver
1.
2.
3.
4.

K bodu 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
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 plný a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Vincent Drusa, Ľubomír Michálek
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
Kontrola plnení uznesenia:
- Mladí farmári majú možnosť získať pôdu pre podnikanie, zatiaľ však najväčším užívateľom
pôdy v katastri obce Brezovička je SHR Angela Čačová, ktorá má novú zmluvu od roku 2015.
Starosta zistí záujem mladých hospodárov v obci o pozemky na podnikanie a potom, podľa
možností, podnikne kroky na prevod pozemkov.
- Urbárska spoločnosť nemá záujem predať obci pozemok na cintoríne, skôr prenajať na
dlhodobý prenájom.
- Vypracovaný územný plán obce, ktorý nebol schválený iba vyhotovený pred niekoľkými
rokmi, sa doposiaľ nepodarilo nájsť.
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K bodu 2. Správa o plnení rozpočtu, správa o kontrolnej činnosti
Starosta obce predložil poslancom kontrolórom vypracovanú Správu o plnení rozpočtu
za IV.Q 2016. V sledovanom období bolo plnenie príjmov vo výške 267 976,08€, čo
predstavuje plnenie na 100,22% a výdavky vo výške 241 051,17€ predstavujú plnenie na
90,88%.
príjmy
výdavky
Bežný rozpočet
159 128,30
123 116,54
Kapitálový rozpočet
103 231,20
7 030,00
Finančné operácie
5 616,58
110 904,63
Za obdobie IV.Q 2016 bola kontrolná činnosť zameraná na 5 bodov viď správa, so
záverom: pri kontrolnej činnosti sa nenašli nezrovnalosti.
Zapisovateľka ďalej oboznámila poslancov s výsledkom účtovnej závierky za rok
2016. Poslancom boli predložené koncoročné výkazy, plnenie rozpočtu, súvaha, výkaz ziskov
a strát a poznámky. Obec v roku 2016 skončila s výsledkom hospodárenia +24 897,04 €.
Starosta prečítal návrh uznesenia, poslanci správy prerokovali a berú na vedomie.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Zámer vybudovať optickú sieť
Starosta ešte na minulom zasadnutí oboznámil poslancov so zámerom istého
podnikateľa vybudovať optickú sieť v obci. Dňa 30.1.2017 bol obecnému zastupiteľstvu
doručený list na prerokovanie tohto zámeru. Poslanci prerokovali výhody, ktoré by mala obec
z optickej siete a podmienky pre občanov. S vybudovaním poslanci súhlasia v tom prípade, že
sa budú stĺpy prekladať.
Starosta prečítal uznesenie, poslanci schválili zámer vybudovať v obci optickú sieť.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Zmena spôsobu vykurovania a
zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ a KD Brezovička“
Na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok ja potrebné, aby poslanci
schválili podanie tejto žiadosti. Starosta oboznámil poslancov s nákladmi, ktoré súvisia
s projektom. Požadované náklady boli vyčíslené na 321 963,66 €, pričom spoluúčasť obce je
16 098,18 € a výška neoprávnených výdavkov 0 €. Starosta upozornil poslancov na to, že
strešné okná, ktoré chcela obec osadiť na budovu OcÚ zrejme nebudú schválené, pretože to
nie je oprávnený náklad, preto nie je vhodné ich do zámeru dávať. Okná môže obec osadiť
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dodatočne z vlastných zdrojov. Poslancov zaujímal materiál strešnej krytiny, ale v projekte sú
len všeobecne informácie. Zdôraznili, že pri zadávaní zákazky treba dávať dôraz na kvalitný
materiál.
Starosta prečítal uznesenie, poslanci schválili podanie žiadosti o NFP:
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodom 5. a 6. Rôzne, Diskusia
1)
Anton Polomský, ktorý v obci poskytuje pomoc pri povodniach, informoval
zastupiteľstvo a starostu, že jeho bager už nemá zelenú značku a v prípade potreby, možno
nebude môcť poskytnúť pomoc.
Požiadal starostu aby sa informoval, ako by bolo možné získať značku späť.
Ďalej požiadal starostu o riečne kamenivo na cestu, ktorá vedie cez pole k jeho
prevádzke. Túto cestu využívajú aj iní občania. Obec vždy na požiadanie kamenivo
zabezpečovala.
2)
Pani Angela Čačová vo februári poslala list, v ktorom žiada obecné zastupiteľstvo
o predĺženie termínu splátky dane z nehnuteľnosti za rok 2017, z dôvodu neuhradenia
štátnych prostriedkov, t.j. dotácie za rok 2016.
Poslanci si žiadosť prečítali, a keďže z listu nie je jasné aký termín má pani Čačová na
mysli, odporučili starostovi napísať list, v ktorom uvedie termíny splátok podľa platného
VZN, čiže prvá polovica do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá
polovica do 31.8.2017. Ak jej tento termín nebude vyhovovať, musí v žiadosti uviesť presný
termín. Podľa toho sa rozhodnú, či žiadosti vyhovejú. Obec však pri plnení svojich povinností
počíta s výnosmi z daní z nehnuteľností.
3)
Zapisovateľka predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Príjmy a výdavky sa upravujú o rovnakú sumu na krytie prostriedkov na zamestnanie UoZ na
§ 50j z dotácií. V ďalších prípadoch sa jedná hlavne o zmenu podpoložiek.
Poslanci berú na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2017.
4)
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou získania dotácií:
- z rozpočtu VÚC vo výške 5 000,-€.
Poslanci schválili podanie žiadosti o dotáciu na podporu športu, ktorá sa využije na
vybudovanie hráčskych lavičiek.
- z rozpočtu MV SR na prevenciu kriminality. Projekt trvá 4 roky a jedná sa o sumu 66tis.€.
V tomto prípade by bolo možné zaobstarať kamerový systém, merače rýchlosti a pod.
Poslanci by žiadali osadiť cestné zrkadlo na výjazd z ulice na Utru.
- z rozpočtu MV SR na rekonštrukciu hasičských zbrojníc a protipovodňový vozík.
Predpokladá sa, že každý, kto požiada o dotáciu na rekonštrukciu by dostal rovnakú sumu.
5)
Poslanci navrhli zistenie možnosti odkúpenia parcely KN-C-126/1, alebo jej časti,
ktorou by bolo možné prepojiť obecnú cestu na Lozovec a Kamence. Dôvodom je to, že ulica
je veľmi úzka a autá, ktoré tam vojdú, sa musia otáčať iba v otvorených dvoroch rodinných
domov.
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6)
Poslanci odporučili skontrolovať plnenie zmluvy na výmenu strechy MŠ, či nemali
byť osadené snehové zábrany.
7)
Poslanci odporučili starostovi vyzvať majiteľov psov, aby zabránili psom voľnému
pohybu po obci pod hrozbou pokuty.
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 20:45 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Vincent Drusa

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

Ľubomír Michálek

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