OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 29.6.2015 o 20:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:
Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Úprava rozpočtu
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, Andrej Kupčík
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.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Úprava rozpočtu
Rôzne
Uznesenie, záver

K bodu 2. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo musí schváliť záverečný účet obce za rok 2014. K záverečnému
účtu vypracoval stanovisko hlavný kontrolór, a bol uverejnený na úradnej tabuli obce.
Poslanci schválili záverečný účet obce bez výhrad.
K bodu 3. Úprava rozpočtu
Starosta predstavil poslancom rozpočtové opatrenie starostu 2/2015, ktoré poslanci OZ
zobrali na vedomie, a tiež úpravu rozpočtu 3/2015, ktorú poslanci OZ jednohlasne schválili.
K bodu 4. Rôzne
Starosta informoval o potrebe predĺžiť platnosť PHSR obce do schválenia nového
PRO, kvôli žiadosti o dotáciu z ministerstva financií na modernizáciu verejného osvetlenia, čo
poslanci jednohlasne schválili.
Starosta navrhuje dať vymaľovať strechu obecného úradu, aspoň prednú časť. Poslanci
odporučili zistiť ceny a súhlasia.
Starosta informoval o vypracovaní auditu verejných financií.
Starosta informoval o priebehu výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia, aké
kroky už podnikol a čo má v pláne.
K bodu 5. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.
Zapísala: .....................................................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Anton Polomský ...........................................
Andrej Kupčík

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