OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 27.11.2015 o 18:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
Poslanci : Vincent Drusa, Ing. Anton Polomský, Viliam Ščavnický,

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu a jeho úprava
Správa o kontrolnej činnosti
VZN o vylepovaní volebných plagátov – schválenie
VZN o miestnych daniach a poplatkoch – schválenie
Rozpočet na roky 2016-2018 – návrh
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: Viliam Ščavnický, Ing. Anton Polomský
Zapisovateľ:
Bc. Peter Tomčufčík
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania bez zmien a doplnkov jednohlasne.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu a jeho úprava
Správa o kontrolnej činnosti
VZN o vylepovaní volebných plagátov – schválenie
VZN o miestnych daniach a poplatkoch – schválenie
Rozpočet na roky 2016-2018 – návrh
Rôzne
Uznesenie, záver
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K bodu 1. Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola schválená, v žiadosti boli
aj neoprávnené výdavky a verejné obstarávanie bolo na príliš vysokú sumu. Starosta preto
vysvetlil, že to obstarávanie zrušil a spustil nové verejné obstarávanie. Starosta vysvetlil, že
bude potrebné zaplatiť za osvetlenie do konca roka a práce môžu byť realizované do konca
apríla. Obec bude preto musieť požiadať o úver a čakať na refundáciu.
K bodu 2. Plnenie rozpočtu a jeho úprava
Starosta vysvetlil poslancom rozpočtové opatrenie 7/2015, v ktorom ide o presuny
položiek rozpočtu z dôvodu zaúčtovania dotácií na MŠ, z úradu práce a na voľby. Poslanci to
zobrali na vedomie.
K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce spracoval správu o kontrolnej činnosti a tiež správu o plnení
rozpočtu za III. kvartál 2015. Poslanci to zobrali na vedomie.
K bodu 4. VZN o vylepovaní volebných plagátov – schválenie
Starosta vysvetlil poslancom toto VZN a predstavil, čo podstatné sa ním ustanovuje.
Poslanci schválili VZN o vylepovaní volebných plagátov jednohlasne.
Hlasovanie:

za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5. VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Starosta predstavil poslancom hlavné zmeny vo VZN. Zmeny sú na základe zmeny
zákone, kde obec musí zaviesť poplatok za drobný stavebný odpad. Obec sa rozhodla zaviesť
tento poplatok aj na objemný odpad, ktorý sa ukladá do veľkoobjemového kontajnera. Zmena
nastala aj pri poplatkoch u právnických osôb, kde zavádzame množstevný zber na základe
objemu zbernej nádoby, frekvencie vývozov a poplatku za l zbernej nádoby.
Poslanci VZN o miestnych daniach a poplatkoch schválili jednohlasne.
Hlasovanie:

za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Starosta predstavil poslancom návrh rozpočtu, ktorý je už vyvesený na úradnej tabuli
obce. Poznamenal, že ide o rozpočet v bežných výškach príjmov a výdajov obce. Navýšenie
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v budúcom roku sa týka úveru na verejné osvetlenie, ktorý bude potrebné schváliť na ďalšom
zastupiteľstve, kde sa bude schvaľovať aj tento predstavený návrh rozpočtu. Poslanci to
zobrali na vedomie.
K bodu 7 Rôzne
Starosta poznamenal, že futbalovému klubu bola udelená pokuta 200 €, za spáchanie
násilia na delegovanej osobe divákom. Poslanci súhlasia aby pokutu zaplatil divák, ktorý ju
spôsobil.
K bodu 8. 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.
Zapísal: .....................................................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Viliam Ščavnický

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

Ing. Anton Polomský ...........................................
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