OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 4.9.2015 o 20:00 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Správa audítora 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 5 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Vincent Drusa, Andrej Kupčík
Zapisovateľka:
Slávka Klučárová
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Správa audítora za rok 2014
Úprava rozpočtu
Rôzne
Uznesenie, záver
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K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o dotáciu na výstavbu multifunkčných ihrísk nebola schválená, čo sme asi aj
čakali, keďže bolo veľa žiadostí.
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia ešte nebola schválená, ale
bola navýšená celková alokácia finančných prostriedkov na 50 mil. €.
Dokončili sme už rekonštrukciu chodby MŠ, museli sme navýšiť cenu prác – zateplili
sme strop a dali sadrokartón, preto sa aj škôlka otvára až 7.9. A. Kupčík namietal, že to nebol
dôvod na neotvorenie škôlky včas. Starosta prisľúbil účasť na rodičovskom združení, kde to
rodičom vysvetlí.
Dokončili sme už aj potok pri cintoríne, dolaďujú sa len detaily, terénne práce. A.
Kupčík navrhol spevniť spodnú časť – dosť úzky úsek, aby sa nepoškodila cesta, dať ešte
aspoň 1 kocku. Ľ. Michalek namietal, že pevnejší bude súvislý betón, V. Ščavnický súhlasí.
Ľ. Michalek vyzdvihol prácu p. Špirenga, ktorý práce riadi. Starosta navrhol dať to zadebniť
a zabetónovať, poslanci sú za.
K bodu 2. Správa audítora za rok 2014
Nezávislý audítor spracoval audit verejných financií, obecnému zastupiteľstvu
predložil správu, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtu poslancom vysvetlila p. Klučárová. Ide o transfer pre DHZ a TJ,
kvôli zjednodušeniu obecného účtovníctva – podľa odporúčaní audítora. Na potok pri
cintoríne sa v rozpočte vyčlenila suma vo výške 7960 € z čoho sa zaplatia všetky faktúry
s tým súvisiace.
Predseda DHZ prosí obecné zastupiteľstvo o navýšenie rozpočtu o 300-400€ z dôvodu
osláv a slabšej účasti. A. Kupčík namietal, že by bolo vhodné doložiť vyúčtovanie osláv a na
základe toho navýšiť rozpočet, ak to bude potrebné, poslanci súhlasia.
Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie 4/2015, jednohlasne schvaľujú
úpravu rozpočtu 5/2015
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Rôzne
Poslanci upozornili na nutnosť oboznámiť ich s umiestnením hydrantovej siete – pre
potreby v prípade neprítomnosti starostu. Oznámiť vodárenskej spoločnosti nefunkčné
hydranty – dať ich opraviť.
R. Švec chce vybudovať výčap s prístreškom na posedenie na miestnom ihrisku. Urobí
to svojpomocne s prispením obecného úradu. Starosta potrebuje vedieť rozpočet, koľko bude
treba prispieť.
Starosta oboznámil poslancov s listom od p. Šefčíka, v ktorom upozorňuje na potrebu
nového plota okolo pozemku OcÚ. Starosta navrhuje zavolať geodeta, vytýčiť hranicu
pozemku a urobiť nový plot. Poslanci súhlasia s daným návrhom.
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V. Ščavnický upozornil na neustále parkovanie áut pred obecným úradom aj v čase
mimo úradných hodín. Starosta navrhuje dať vyhotoviť tabuľu „PARKOVISKO
VYHRADENÉ PRE OcÚ – NEPARKOVAŤ“
Ľ. Michalek upozornil na sledovanie výziev na opravy a rekonštrukcie obecných
úradov, treba počítať v rozpočte so spoluúčasťou na projektoch.
Starosta informoval, že sa zúčastní na pracovnom stretnutí s vodohospodármi, bude
požadovať reguláciu potoka, v rozsahu akom bol naprojektovaný.
Starosta informoval o žiadosti na predĺženie povolenia stávkových hier v obci, doteraz
sa ale nikto nesťažoval, ani neinicioval petíciu proti týmto hrám. Poslanci sú teda názoru, že
nie je dôvod nepovoliť.
A. Kupčík sa vzdal poslaneckej odmeny v prospech TJ, poslanci to zobrali na
vedomie.
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa:
1
neprítomní pri hlasovaní: 0

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 22:00 h.
Zapísala: .....................................................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Vincent Drusa

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

Andrej Kupčík

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