
Obecné zastupiteľstvo v Brezine
----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVERY  Z  ROKOVANIA
 trinastého    zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brezina

konaného  dňa 22.06.2012.
Uznesenie č. 13.3a/2012
Obecné zsatupiteľstvo schvaľuje  zaverečný účet obce Brezina za rok 2011 

– Vysporiadanie schodku kapiálového rozpočtu, schodok rozpočtu vo výške 
-161.786,94 EUR sa vykryje takto: 
1. Zo zostatku finančných operácií vo výške + 161.786,94 EUR 
Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia vo výške 9.041,40 EUR sa 
vykoná takto: 
1. Nevyčerpaná dotácia na rómsku studňu v sume 5.452.- EUR 
Do rezervnéhofondu sa pridelí 3.589,40 EUR 

– Tvorba a použitie rezervného fondu obce Brezina:
– a)počiatočný stav 2.338,77€ (110,92 je 10%)
– b)tvorba                3.589,40€ 
– c)konečný stav     5.928,17€ (110,92 je 10%)

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:
– suma 2.227,- € na nákup automobilu pre obec Brezina
– suma 3.590,25 € na (prejedná a určí OZ na svojom ďalšom zasadnutí )

Uznesenie č. 13.3b/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu 
zaverečného účtu obce Brezina.
Uznesenie č. 13.3c/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Brezina bez výhrad.
Uznesenie č. 13.4/2012
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Zásady hospodarenia a nakladania s majetkom obce 
Brezina.
Uznesenie č. 13.5/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostky obce Brezina podľa zákona č. 154/2011
v  sume: 1.557,- EUR.
Uznesenie č. 13.10.a)/2012
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 8.4.2011 v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 13.10.b)/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob predaja – zámer predaja majetku obce Brezina 
pozemky na parc. 1049/2 LV č. 850 a na parc. 1050/2 LV č. 850, z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
 Osobitný zreteľ predaja týchto pozemkov v katastrálnom území obce Brezina sú tieto 
dôvody: 

– na predmetných pozemkoch je rómska osada, v ktorej žijú nepretržite rómovia a 
tieto pozemky užívajú.

– na týchto  pozemkoch stoja už asi 80 rokov rodinné domy rómských obyvateľov , 
ktoré postavili ich predkovia, pred rokom 1976, 

– poloha  pozemkov , prístup a tvar  nie sú pre obec vhodné pre iné využitie. 
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