
Obecné zastupiteľstvo v Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 11

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 27. februára 2012.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva
a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy  
3. Telocvičňa základnej školy
4. Obecná knižnica
5. Údržba verejného osvetlenia
6. Kuchyňa ŠJ – biologický odpad
7. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2011 – predkladá hlavný 

kontrolór
8. Rôzne – prehodnotenie hodinovej mzdy p. Pustayová  BOWLING podľa 

nariadenia 343/2011   
                       o minimálnej mzde

                           -  ples starostky obce r.2012
                           -  služobné auto
                           - zmluva – zimná údržba J. Baran
                           - studňa rómska osada

9. Záver
1.   Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného zastupiteľstva.
       a) Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili navrhovaný program   
           zasadnutia.

 b) Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení p. Jozef Adam a p. Terézia 
    Prezbruchová.
 c) Za zapisovateľku zápisnice bola zvolená Mgr. Štefánia Horváthová.

2.   a) Trvalé úlohy – obecný les v štádiu riešenia
      b) Úlohy v plnení:  Uznesenie č. 2. 8/2011, uznesenie č. 3. 6/2011 a uznesenie 
          č. 5. 8/2011 trvajú  v celom rozsahu
      c) Splnené úlohy – všetky uznesenia, ktoré nie sú v plnení.
   



3.   Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o úprave 
priestorov základnej  školy na telocvičňu pre žiakov financovanú zo školských 
finančných prostriedkov. 
4. Od 27.02.2012 poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli o zrušení školskej
knižnice v ZŠ  . Vedením obecnej knižnice k tomu istému dátumu poverujú slečnu 
Renátu Havrilákovú. Odmena za vedenie obecnej knižnice bude vyplatená podľa 
počtu odpracovaných hodín a výška odmeny za jednu odpracovanú hodinu je 1,66 €. 
5.  Údržbou verejného osvetlenia t.j nastavenie  verejného osvetlenia podľa 
aktuálného ročného obdobia.od 1.marca 2012 poslanci obecného zastupiteľstva 
jednohlasne schvaľujú  poslanca Štefana Vojtka.  Odmena bude vyplatená v mesiaci 
december /každoročne/. Jednohlasne schválili odmenu za opravy na elektro 
zariadeniacht.j./výmena žiaroviek verejného osvetlenia  a opravy elektro spotrebičov 
a pod. bude vyplatená podľa počtu odpracovaných hodín a výška  odmeny za jednu 
odpracovanú hodinu  je 1,66 € . 

6. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o biologickom 
odpade z kuchyne   materskej školy. Poslanci obecného zastupiteľstva 
jednohlasne rozhodli, že je potrebné napísať oznámenie pre  rodičov, ktorých 
deti navštevujú materskú školu a zistiť záujem o tento biologický odpad 
a urobiť  harmonogram podľa zisteného záujmu.
a) Poslanci obecného zastupiteľstva  po prehodnotení pracovných pozícií a z 
dôvodu šetrenia finančných prostriedkov  rozhodli  o zrušení pracovného 
miesta vedúcej  školskej jedálni od 1.8.2012  z dôvodu malého počtu 
pripravovaných obedov. Pracovná činnosť vedúcej školskej jedálni bude 
vykonávaná externe na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe 
dohody o pracovnej činnosti.                 

7.   Ing. Monika Hudačková predniesla správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 
2011 a táto správa tvorí prílohu  zápisnice. 
8.   a) Vzhľadom na to, že pani Silvia Pustayová pracuje v Bowlingu na základe 
dohody o vykonaní práce, tak Nariadenie vlády č. 343/2011 o minimálnej mzde sa na 
túto dohodu nevzťahuje.
      b) Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o plese 
starostky obce.
     c) Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zakúpenie ojazdenej 
päťročnej fabie combi  za 3 500,- € na služobné účely obce ihneď ako to bude 
možné. 
     d) Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o uzatvorení 
zmluvy na zimnú  údržbu na rok 2012 s pánom J.Baranom.
     e) Akcia studňa pre rómsku osadu financovaná z prostriedkov EÚ bola ukončená 
za účasti splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu z Úradu vlády SR.
    
    9.  Na záver zasadnutia pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 
Príloha:
Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2011



Brezina 27.februára  2012.

    Jozef Adam                  Terézia Prezbruchová           Mgr. Štefánia Horváthová
    overovateľ      overovateľ             zapisovateľka


