OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 28.11.2017 o 18:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - schválenie
Schválenie prenájmu sýpky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Úprava rozpočtu
Paušálne náhrady cestovného pre kontrolóra obce - schválenie
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

K bodu 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce o 18:00hod. 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: Andrej Kupčík, Anton Polomský
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
Kontrola plnenia uznesení:
- Žiadosť o dotáciu na DHZ – žiadosť na rekonštrukcia požiarnej zbrojnice bola podaná
v stanovenom termíne, so všetkými náležitosťami, čakáme na schválenie, je zahrnutá
v rozpočte na rok 2018.
- Žiadne ďalšie uznesenia resp. úlohy, ku ktorým je potrebné podať vysvetlenie na
predchádzajúcom zasadnutí neboli schvaľované. Starosta preto tento bod ukončil
a pokračoval vo vedení rokovania.
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K bodu 2. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - schválenie
VZN č. 1/2017 bol vypracovaný na upresnenie elektronickej komunikácie obce.
Poslanci nemali námietky.
Starosta prečítal návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2017.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Schválenie prenájmu sýpky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený zámer prenajať budovu sýpky
pri MŠ v Brezovičke. Jediným uchádzačom o prenájom bol p. Peter Bujňák, bytom Poloma
237. Poslanci prerokovali podmienky. Zhodli sa na návrhu, ponúknuť priestory na dobu 10
rokov iba za platbu za spotrebovanú elektrinu s tým, že do 1 roka na vlastné náklady
zabezpečí opravu fasády (aspoň omietka a omaľovať).
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby návrh zastupiteľstva prejednal
s uchádzačom. Tento bod bude prerokovaný na základe odpovede na 23.zasadnutí.
K bodu 4. Úprava rozpočtu
Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie starostu č. 4/2017 z 25.9.2017,
v ktorom bol navýšený príjem – grant pre TJ v hodnote 29,-eur s čerpaním a ostatné boli
zrealizované presuny medzi podpoložkami v rámci schváleného rozpočtu.
Úprava rozpočtu č. 5/2017, ktorá bola schválená štyrmi poslancami dňa 11.10.2017.
Jednalo sa o navýšenie transferu pre TJ Sokol Brezovička. Keďže nemala číslo uznesenia,
poslanci v tomto bode vzali schválenie úpravy č. 5/2017 na vedomie.
Úprava rozpočtu č. 6/2017 zo dňa 28.11.2017 zohľadňuje predpoklad navýšenia
príjmovej časti rozpočtu v hodnote 6161,55 eur. Výdavková časť rozpočtu bola navýšená
o 5758,55 eur. Pracovníčka oboznámila poslancov, že po vykonaní úprav rozpočtu vychádza
prebytok vo výške 2354 eur. Na jeho čerpaní sa nezhodli. Padli návrhy na nákup kosačky,
malého traktora alebo kotla do MŠ. Významné položky doplnené do rozpočtu:
- doplnenie verejného osvetlenia k existujúcemu – výmena za nové osvetlenie v počte
5ks v hodnote 2930 eur
- odpadové nádoby v hodnote 950 eur
- vianočné osvetlenie v hodnote 250 eur
Starosta prečítal uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2017, úpravu rozpočtu č. 5/2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 6/2017.
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 5. Paušálne náhrady cestovného pre kontrolóra obce - schválenie
Hlavý kontrolór obce požiadal starostu, aby na zastupiteľstve poslanci prerokovali
jeho návrh na zmenu účtovania cestovných náhrad za poskytované služby. Vyúčtovanie
cestovného navrhuje vo forme paušálnej náhrady vo výške 150 eur. Starosta informoval
poslancov o reálnej odmene za služby hlavného kontrolóra. Poslanci sa zhodli na paušálnej
náhrade vo výške 40 eur/mesiac ( 120 eur/štvrťrok).
Starosta prečítal uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovanie cestovných
paušálnych náhrad za služby hlavného kontrolóra vo výške 40 eur/mesiac.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Rôzne
1) P. Ščavnického zaujímal termín dokončenia dvora Materskej školy. Podľa informácii
starostu by asfaltovanie malo prebehnúť ešte do konca roka. Momentálne sa čaká na
priaznivejšie počasie. Poslanci sa vyjadrili, že by bolo dobrí asfalt položiť aj na mostík ku
ceste. Starosta prisľúbil, že ak v tom nebude žiaden technický problém, zabezpečí to.
2) Starosta informoval poslancov o zverejnení 2. kola programu Futbalová infraštruktúra pre
TJ. Starosta informoval o možnosti požadovať dotáciu vo výške 30 000 eur na vybudovanie
ihriska s umelým trávnikom. Ak by žiadosť nebola schválená, ihrisko by mohla obec
vybudovať na vlastné náklady z rezervného fondu.
3) V ďalšom bude sa rokovalo o možnosti využitia lúky na cintoríne pre obec. Keďže lúku
spravuje Urbárska spoločnosť Brezovička, bolo by potrebné previesť vlastníctvo na obec aby
bolo možné investovať peniaze. Urbárska spoločnosť preferuje dlhodobý prenájom.
4) Poslanci požiadali starostu, aby zistil, či sa verejné osvetlenie v obci nedá v noci nastaviť
tak, aby svietilo každé druhé svietidlo.
K bodu 7. Záver
Starosta ešte raz prečítal všetky uznesenia, ktoré boli priebežne schvaľované, poďakoval
všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zároveň informoval, že ďalšie (posledné)
zastupiteľstvo je naplánované na 14.12.2017
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
Starosta obce
Overovatelia:
Anton Polomský
Andrej Kupčík

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