OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 9.6.2017 o 19:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Správa o plnení rozpočtu a správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2017
Správa z auditu účtovnej závierky
Schválenie Záverečného účtu za rok 2016
Zmena otváracích hodín prevádzky JD-BAR
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce o 19:30hod. 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 nadpolovičný a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Ing. Anton Polomský, Andrej Kupčík
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
Kontrola plnení uznesenia:
- Projekt na Zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ a KD Brezovička bol podaný, ešte
nebol schválený, ale podľa informácií starostu má dobré hodnotenie..
- Pani Čačová na list ohľadne splátok dane z nehnuteľnosti už nezareagovala. Prvú splátku
podľa zaslaného rozhodnutia zaplatila. Z toho vyplýva, že splátky určené v rozhodnutí
akceptuje.
- Starosta prekontroloval zmluvu na rekonštrukciu strechy MŠ a zistil, že na montáž
snehových zábran nebola daná požiadavka ani v zmluve sa nenachádza.
- S p. Gergelčíkom sa zatiaľ nerokovalo ohľadne záujmu obce odkúpiť pozemok a vybudovať
cestu.
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- Starosta zatiaľ neposielal listy majiteľom psov, ktorý sa svojvoľne potulujú.
- Ohľadne mladých farmárov, starosta zisťoval na SPF situáciu a zistil, že je potrebné mať
vlastnú alebo zazmluvnenú pôdu, byť zaregistrovaný, požiadať o dotáciu a požiadať od SPF
pôdu. Následne sa to môže riešiť.
- Termín na vybudovanie optického internetu je zatiaľ neznámy, ale záujem naďalej je.
- Prevoz vyťaženého dreva cez obec sa zatiaľ zo strany Lesov SR nerieši.
- Územný plán, ktorý by mal podľa poslancov existovať z minulých rokov sme zatiaľ
v archíve nehľadali
K bodu 2. Správa o plnení rozpočtu, správa o kontrolnej činnosti za I.Q 2017
Starosta obce predložil poslancom kontrolórom vypracovanú Správu o plnení rozpočtu
za I.Q 2017. V sledovanom období bolo plnenie príjmov vo výške 39 736,83 €, čo predstavuje
plnenie na 26,05%, príjmové operácie vo výške 471,33 € a výdavky vo výške 31 817,56 €
predstavujú plnenie na 5,88 %.
Ďalej starosta predložil správu o kontrolnej činnosti, ktorá bola zameraná na oblasť
plnenie rozpočtu obce, čerpanie finančných prostriedkov z pokladne, sťažnosti občanov, došlé
faktúry a výber daní a poplatkov. V závere hlavný kontrolór uvádza, že pri kontrolnej činnosti
sa nenašli nezrovnalosti.
Starosta prečítal návrh uznesenia: obecné zastupiteľstvo správu o plnení rozpočtu
a správu o kontrolnej činnosti berie na vedomie.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016
Starosta predložil poslancom list vedeniu obce k Overeniu ročnej účtovnej závierky
k 31.12.2016. P. audítor vydal správu: „Uskutočnil som audit účtovnej závierky obce
Brezovička, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie obce Brezovička k 31. decembru 2016 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súhlasím so zverejnením mojej správy vo
výročnej správe obce.“
Starosta prečítal uznesenie: obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2016
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Záverečný účet bol vypracovaný 12.5.2017, dňa 16.5.2017 bol vyvesený na úradnej
tabuli a na webovej stránke obce.
Starosta predložil najprv stanovisko hlavného kontrolóra:
V stanovisku k záverečnému účtu hlavný kontrolór uvádza plnenie príjmovej a čerpanie
výdajovej časti rozpočtu. Konštatuje rozdiel medzi príjmovou a výdajovou časťou rozpočtu
vo výške 26 924,91 €, čo je prebytok hospodárenia za rok 2016.
V závere uvádza: „Hlavný kontrolór obce odporúča OZ prerokovanie záverečného účtu obce
za rok 2016 – súhlasí s celoročným hospodárením“,.
Poslanci Záverečný účet prerokovali. Zapisovateľka, ktorá dokument vypracovala,
poslancom zhrnula hospodárenie obce za rok 2016. Po vylúčení mimorozpočtových položiek
(školská jedáleň) hospodárenie obce skončilo s prebytkom vo výške 26 768,35€. Prebytok
bežného a kapitálového rozpočtu bol vo výške 132 812,58€ a rozdiel finančných operácií
tvorí schodok vo výške 105 359,63€..
Záverečné konštatovanie:
Prebytok rozpočtu v sume 132 127,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 315,40 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 126 267,58 €
- vrátenie prostriedkov do peňažného fondu vo výške 5 545,- €
Schodok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
v sume 105 330,19 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu vo výške 105 330,19 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
20 937,39 EUR a vrátenie prostriedkov do peňažného fondu v sume 5 545,-€..
Starosta prečítal uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu v sume 20 937,39 € a vrátenie prostriedkov do peňažného fondu v sume
5 545,-€.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Zmena otváracích hodín prevádzky JD-BAR

3

Starosta poslancom predložil návrh otváracích hodín prevádzky JD-BAR. Otváracie
hodiny sú podľa požiadaviek rozdielne v letnom a zimnom období. Prevádzka má byť počas
niektorých dni otvorená dlhšie ako je uvedené v Poriadku obce. Starosta neeviduje žiadne
sťažnosti od občanov. Poslanci voči návrhu nemali pripomienky..
Starosta prečítal uznesenie: obecné zastupiteľstvo schvaľuje nové otváracie hodiny
prevádzky JD-BAR.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Rôzne
1) P. Ščavniký skonštatoval., že živý plot pri predajni COOP Jednota, ktorý je v centre obce,
je od strany JD-Baru upravený, ale zo strany predajne potravín nie je. O to by sa mala
postarať COOP Jednota. V minulosti sa o to starala obec a predajňa obci pri organizovaní
podujatí poskytovala za protislužbu nejaké produkty do tomboly. V tomto by sa malo
pokračovať. Ostatný poslanci s tým súhlasili. Starostu požiadali, aby vybral schopného
zamestnanca, ktorý sa o to postará.
2) Starosta poslancom priblížil aktuálne výzvy. V tomto období ich vyšlo asi 6. Jemu sa
najzaujímavejšia javí dotácia pre obce do 1000 obyvateľov na vybudovanie detského ihriska
v sume 10-150 tis.€ bez spoluúčasti. Obec by investovala iba do vypracovania projektu. Táto
výzva je otvorená do 30.11.2017, poslanci môžu porozmýšľať. Poslanci skonštatovali, že na
stavebné povolenie bude treba vybudovať most alebo uznať brod. Zatiaľ to teda neprichádza
do úvahy.
3) Starosta preštudovaním podkladov zo zosuvu pôdy z roku 2010 zisťoval, či projekt bol
ukončený v takom stave ako je teraz, pretože studňa, ktorá bola vybudovaná na pozemku p.
Klembarovej na Kamenci preteká cez vrch a voda znehodnocuje pôdu na dvoch parcelách.
Voda z vrtu stále vyteká. Podľa projektu p. starosta zistil, že od studne mal byť vydláždený
odvod prebytočnej vody. Navrhol poslancom, aby sa to riešilo a to buď pravidelným čistením
studne hasičmi alebo vydláždením na vlastné náklady. P. Polomskému sa páčila predstava
odkúpenia celého pozemku, na ktorom by obec z prebytočnej vody vybudovala rybník
a postavila bytovku. Poslanci boli skôr za odkúpenie časti pozemku v šírke 1 m a obec by
položila žľabovku na vlastnom pozemku a starala by sa o odvod tejto prebytočnej vody. Bez
toho by nemala prístup pri čistení alebo investovala na cudzí pozemok. P. Kupčík podotkol,
že v dokumentoch musí byť aj súhlas majiteľov pozemkov a treba ho pohľadať. Navrhli
starostovi, aby zistil u p. Klembarovej, či by bola ochotná predať celý pozemok alebo aspoň 1
m pozemku a za akú cenu.
4) P. starosta bol požiadaný, aby s poslancami prerokoval možnosť v obci zorganizovať
furmanské preteky. Tie sa organizujú v okolitých obciach. Poslanci uvažovali o vhodnom
pozemku. Rozlohou by vyhovovalo futbalové ihrisko, ktoré ale podľa starostu a aj poslancov
neprichádza do úvahy. Ďalšou možnosťou bol pozemok na Kamencoch od cesty k potoku.
Tento pozemok si však skrášľujú občania, ktorí bývajú v ulici a nebolo by vhodné im to
pokaziť kvôli jednému podujatiu. Skonštatovali preto, že obec nemá vhodný pozemok.
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Poslanci hlasovali o organizovaní furmanských pretekov v obci:
Hlasovanie:

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

5) Dňa 6.6.2017 bola starostovi odovzdaná žiadosť, prijatá pod číslom spisu BR-47/2017,
o pomoc pri riešení susedských vzťahov. P. Drusová sa sťažuje na p. Koľa, ktorý má zvedenú
odkvapovú vodu z celého domu na jej pozemok, kde sa tvorí jarok. Keďže p. Koľ
nerešpektuje jej výzvu na odvod vody mimo jej pozemku, obracia sa tak na starostu
a poslancov. Poslanec V. Drusa, ktorý je synom sťažovateľky povedal, že to už malo byť
skôr, ešte za predchádzajúcich starostov, ale p. Koľ to nerešpektoval ani vtedy, pretože podľa
neho, nemá kde vodu odvádzať. Poslanec A. Kupčík povedal, že najlepšie je ísť na miesto,
aby to vedeli posúdiť. Keďže starosta nemôže nikomu nič prikázať ani zakázať, poslanci
navrhujú, aby za p. Koľom išiel najprv p. starosta nájsť nejaké riešenie a keď nebude mať
úspech, prídu všetci poslanci a pokúsia sa vyriešiť problém a zjednať mier. Keďže pozemok
popri ceste je obecný, súhlasili by so zvodom vody v žľabe popri ceste na obecnom pozemku
do potoka.
6) Starosta informoval poslancov, že pri oprave miestneho rozhlasu stará ústredňa zvnútra
zhorela. Keďže nový aparát bol zapojený cez pôvodnú ústredňu, rozhlas je momentálne
nefunkčný. Inventarizačná komisia navrhla starú rozhlasovú ústredňu v hodnote 1 991,30€, so
zostatkovou cenou 0,-€ vyradiť. Pre sfunkčnenie rozhlasu starosta kúpil ústredňu v sume
180,-€.
Poslanec A. Kupčík navrhol zakúpenie prenosného reproduktora, ktorý by sa využíval pri
rôznych kultúrnych, cirkevných a iných podujatiach. Starosta informoval o možnosti takýto
prístroj v cene cca 500 €. Poslanci s tým súhlasili a schválili cenu 500,-€.
Starosta prečítal uznesenie: obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie rozhlasovej
ústredne a zlikvidovanie pri zbere elektro odpadu a schvaľuje nákup prenosného rozhlasu
v sume približne 500,-€.
Hlasovanie:

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

7) Tak ako každý rok, prišlo od okresného úradu Prešov, oznámenie o priemernej mesačnej
mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Starosta predložil oznámenie poslancom.
Poslanci na základe tohto oznámenia prerokúvajú plat starostu. Starostovi patrí plat podľa
zákona 253/1994, ktorý sa vyráta ako násobok priemernej mesačnej mzde zamestnanca v
národnom hospodárstve a koeficientu a zaokrúhlení na celé euro nahor. Poslanci to zobrali na
vedomie.
Starosta prečítal uznesenie: obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zákonom
stanovenú úpravu výšku platu starostu obce v roku 2017.
Hlasovanie:

za:

4

5

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
8) Posledným bodom programu bola žiadosť p. Kupčíka, aby starosta zistil u p. Kalla, či by
prenechal svoju časť pozemku popri ceste potrebnú na vybudovanie chodníka na Utro
v prípade, že by mu obec urobila plot.
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 21:40 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Anton Polomský ...........................................
Andrej Kupčík

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