OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brezovička,
konaného dňa 9.12.2015 o 18:30 v kancelárii OcÚ.
Prítomní:

Ďalší prítomní:

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

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

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Rozpočet na roky 2016-2018 – schválenie
Preklenovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Splnomocnenie na vykonanie verejného obstarávania
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 4 a OZ je uznášania schopné.
Potom určil:
Overovatelia zápisnice: Andrej Kupčík, Vincent Drusa
Zapisovateľ:
Slavka Klučárová
Starosta obce ešte do programu pred bod rôzne chce doplniť bod Úprava rozpočtu, ktorá
súvisí z úverom, ak bude schválený.
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička
schvaľuje
program rokovania s doplneným bodom jednohlasne.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
Rozpočet na roky 2016-2018 – schválenie
Preklenovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Splnomocnenie na vykonanie verejného obstarávania
Úprava rozpočtu
Rôzne
Uznesenie, záver
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K bodu 2. Rozpočet na roky 2016 – 2018
A. Kupčík sa pýtal prečo sú príjmy tento rok také vysoké, starosta vysvetli, že to súvisí
s dotáciou z Úradu práce na zamestnancov, ktorých sme zamestnali cez projekt. Návrh
rozpočtu je v bežných výškach príjmov a výdajov obce. Navýšenie v budúcom roku sa týka
nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie, ktorý bude príjmom rozpočtu
v budúcom roku.
Poslanci zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018.
Návrh rozpočtu na rok 2016 schválili do výšky ekonomických kategórií.
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Preklenovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta predstavil možnosti čerpania úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Oznámil poslancom, že bol zisťovať viacero ponúk. Najvýhodnejšia ponuka je z banky, kde
máme vedený bežný účet, teda Prima Banka. Oboznámil poslancov so všetkými poplatkami
za poskytnutie úveru, výškou úrokov, možnosti predčasného splatenia a ďalšie podmienky.
Vysvetlil poslancom, prečo musíme vziať úver, že je potrebné za práce zaplatiť do konca
roka, refundácia bude najskôr v marci, preto je potrebný preklenovací úver.
Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Splnomocnenie na vykonanie verejného obstarávania
Starosta oznámil poslancom, že obci končí zmluva na zber a odvoz odpadu. Sme
členom združenia obcí pre separovaný zber Torysa, preto je potrebné splnomocniť obec
Torysa na vykonanie verejného obstarávania na uzavretie rámcovej dohody. Starosta
informoval poslancov o niektorých podmienkach, ktoré budú zahrnuté v súťažných
podkladoch, ktoré musí spĺňať úspešný uchádzač.
Starosta potom prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtu vysvetlila p. Klučárová. Úprava sa týka navýšenia výnosov
podielových daní, nákup úradnej tabule, nákladov na reguláciu potoka a samozrejme je tam
zapracovaný aj úver, ktorý sme pred chvíľou schválili.
Predloženú úpravu rozpočtu poslanci schválili jednohlasne.
Hlasovanie:
za:
4
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 6. Rôzne
Starosta informoval prítomných o miestnom zisťovaní k realizácii optických sietí,
ktorého sa minulý týždeň zúčastnil. Tento projekt NASES-u (Národnej agentúry pre sieťové
a elektronické služby) sa nestretol s porozumením občanov, preto bude zrejme prerušené
územné konanie a teda prídeme o možnosť, aby k nám bol dotiahnutý optický kábel.
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: .....................................................
............................................
starosta obce
Overovatelia:
Vincent Drusa

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

Andrej Kupčík

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

3

