OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 14.12.2017 o 18:15 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Schválenie prenájmu sýpky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Schválenie rozpočtu na rok 2018
Schválenie otváracích hodín v penzióne Hamborek
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

K bodu 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce o 18:15hod. 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: Ľubomír Michálek a Vincent Drusa
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička schvaľuje program rokovania.
Kontrola plnenia uznesení:
- svietidlá – vypínať nie, ale regulovať na minimálne %
- asfalt na dvore MŠ – tento rok už nebude z dôvodu zlého počasia a ukončenia prevádzky
obaľovacieho centra na asfalt
- prenájom sýpky – zistenie súhlasu nájomníka s podmienkami prenájmu - v bode 2
K bodu 2. Schválenie prenájmu sýpky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený prenájom budovy sýpky pri
MŠ v Brezovičke p. Petrovi Bujňákovi, bytom Poloma 237. Starosta zisťoval u nájomníka, či
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by súhlasil s podmienkami, ktoré navrhli poslanci. P. Bujňák nemal voči tomu námietky, len
by bolo treba presne dohodnúť opravy na budove, či pôjde iba o vymaľovanie fasády alebo
zložitejšie opravy. P. Michálek sa vyjadril, že by bolo treba investovať aj do výmeny plechu,
preto by bolo vhodnejšie počkať na výzvu na opravy historických budov z eurofondov
a požiadať o dotáciu na komplexnú opravu budovy. Zatiaľ sa teda zmluva uzatvárať nebude.
Dohodol sa s p. starostom na obhliadke budovy. Prenájom sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí.
K bodu 3. Schválenie rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 bol vyvesený dňa 29.11.2017. Po dobu 10 dní
neboli podané k návrhu žiadne pripomienky na prerokovanie. P. Kupčíkovi boli upresnené
niektoré informácie k očakávanému rozpočtu.
Starosta prečítal uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2018 v členení na kategórie.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočty na roky 2019 a 2020.
2018
2019
2020
Rozpočet na roky
príjmy výdavky príjmy výdavky príjmy výdavky
bežný
161 133 158 818 160 882 160 882 169 147 169 147
kapitálový
360 000 366 655
0
0
0
0
celkom (bežný a
kapitálový)
521 133 525 473 160 882 160 882 169 147 169 147
finančné operácie
4 340
0
0
0
0
0
celkom
525 473 525 473 160 882 160 882 169 147 169 147
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie otváracích hodín v penzióne Hamborek
Dňa 5.12.2017 bola obecnému úradu doručená žiadosť o zmenu otváracích hodín
v penzióne Hamborek (č. spisu BR-90/2017). Poslancom chýbala informácia o otváracích
hodinách počas objednávkových dní, aby nebol rušený nočný kľud. Požiadali starostu, aby
pripomienku zapracoval do listu.
Starosta prečítal uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otváracie hodiny
penziónu Hamborek.
Hlasovanie:

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

K bodu 5,6. Rôzne, Diskusia
1) Nedodržiavanie otváracích hodín JD-Baru
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Poslanci požiadali starostu, aby upozornil prevádzkovateľa JD-Baru, že nedodržiava otváracie
hodiny. Ak otváracie hodiny, ktoré boli schválené OZ im už nevyhovujú, nech ich zmenia.
2) Odhŕňanie snehu
P. Polomský, ktorý zabezpečuje pre obec odhŕňanie snehu mal nedávno problém, že autá,
ktoré boli zaparkované na ceste na Vyšnom konci, zabraňovali bezpečnému prejazdu traktora
s radlicou. Preto sa vyjadril, že ak sa to bude opakovať, odhŕňanie ukončí pri aute, ktoré bude
zaparkované na ceste. Poslanci požiadali starostu, aby písomne upozornil majiteľov
automobilov, ktorí opakovane parkujú na ceste, aby tak hlavne v zimnom období nerobili,
inak im bude uložená pokuta.
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 21:00 h.
Zapísala: Slavka Klučárová
............................................
Starosta obce
Overovatelia:
Ľubomír Michálek
Vincent Drusa

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