Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Brezina
Z Á P I S N I C A č. 14
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Brezine konaného dňa 05.10. 2012.
Prítomní: Adam Jozef, Ing. Jozef Balogh, PhD., Vojtko Štefan
Mgr. Štefánia Horváthová, Prezbruchová Terézia,
Neprítomní: Kover Michal
Janči Jozef
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania a doplnenie
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Obecný vodovod – žiadosť
3. Odpredaj pozemku pre Dandáš František a manž. Nadežda r.Fenešová
4. Úprava prevádzkových hodín Bowlingu
5. Rôzne
6. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním všetkých
prítomných.
a) Poslanci obecného zastupiteľstva doplnili program zasadnutia v bode 3 : Odpredaj
pozemku pre Balogh Peter a manž. Katarína r. Fenešová.
b) Do navrhovej komisie boli zvolení: Vojtko Štefan, Mgr. Štefánia Horváthová
c) Za overovateľov zápisnice boli jurčení p. Adam Jozef. a p. Terézia Prezbruchová
d) Za zapisovateľku bola určená Jana Geňová
2. Pani starostka oboznámila poslancov OZ o rozpočte a s ďalším konaním ohľadne
vodovodu v obci, združenie obcí odsúpilo od zmluvy zo zhotoviteľom . Za doterajšie
služby za spracovanie projektovej dokumentácie sa zaplatilo veľa peňazí. V auguste
bolo nutné znova prepracovať projekt za ktorí obec zaplatila 3.096 ,-EUR. V októbri
sa podáva žiadosť na vodovod na Envirofond.
3. Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s materiálom, ktorí predložila na
prerokovanie
a)OZ schválilo prevod majetku obce na základe žiadosti: p. Dandáš František a manželka
Nadežda r. Fenešová, Brezina, Cintorínska 236/11 č.j. 199/2012 o kúpu obecného
pozemku zapísaného na LV č. 850 podľa geometrického plánu č. 212/2012
OZ schvalilo – cenu za 1m2 : 1,32€.
Všetky náklady vynaložené pri prevode pozemku hradí na vlastné náklady kupujúci.
Hlasovanie/ Uznesenie č. 14/3a./2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

b) OZ schválilo prevod majetku obce na základe žiadosti: Balogh Peter a manželka Katarína
r. Fenešová, Brezina, Cintorínska 236/13 č.j. 198/2012 o kúpu obecného pozemku
zapísaného na LV č. 850 podľa geometrického plánu č. 169/2012
OZ schvalilo – cenu za 1m2 : 1,32€.
Všetky náklady vynaložené pri prevode pozemku hradí na vlastné náklady kupujúci.
Hlasovanie/ Uznesenie č.14/3b./2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3a./ a 3b./
Osobitný zreteľ predaja týchto pozemkov v katastrálnom území obce Brezina sú tieto
dôvody:
– 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.
Príloha : zámer obce predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa zverejnený na
úradnej tabuli obce Brezina od 17.9.2012do 04.10.2012.
4. Pani starostka na základe doterajších skúsenosti a podnetov odporúča zmeniť
prevádzkovú dobu Bowlingu schválenú, zo dňa: 09.09.2011 a to : zmenou otvaracej
doby , na základe toho že občania sa dopytujú prečo nie je bowling otvorený v
uvedenom čase, kedže bowling je iba na objednávku, deň vopred. t.j.
upraví sa prevádzková doba „ na objednávku“ , do budúcna sa plánuje otváracia
doba na pevný čas a dátum – zodpovedná starostka obce.
Hlasovanie/ Uznesenie č. 14/4/2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
5. Rôzne : p starostka informovala o:
a) podnetoch občanov ohľadne obecných pozemkoch - kanálov pri rodinných domoch
p. Mačaj, p. Cibáka , p. Závodského. Poslanci tieto požiadavky, po diskusii
doporučujú tieto kanály vyčistiť , tak ako to bolo doteraz, nie zasypať.
b) informovala o cyklotrase, ktorá bude už dokončená v tomto mesiaci, a prebranie
stavby by malo byť 09.10.2012.
c)možnosti spolupráce EZÚS Karpatia Eurogerión , so sídlom Komárovce 22, 044 55
Veľká Ida– cezhraničná spolupráca, jednorázový vstupný poplatok je 100,-EUR.
Hlasovanie / Uznesenie č. 14/5c./2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
d)Starostka obce navrhuje odmenu pre hl. kontrolóra :p. Ing. Hudačková odmenu za
vykonávanie prác nad rámec prac. povinností, poslanci navrhujú odmenu vo výške:
145,- €
Hlasovanie / Uznesenie č. 14/5d./2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

e) poslanci diskutovali o ústom podnete od p. Dvorovej p. starostke, ohľadne obecného
pozemku, dlhodobého prenájmu, možnosti predaja resp. zámene pozemkov.
f) možnosti vzniku Zberného dvora a triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, do
budúcna je potrebné riešiť jeho umiestnenie.
g) starostka obce informovala poslancov o potrebe zriadiť Obecný Hasičský zbor na
základe odporučania OÚ CoaKR v Trebišove, aj keď na materiálne vybavenie obec nemá
momentálne financie. Navrhuje personálne ho obsadiť, takto: Michal Kover ml., Michal
Sanči a Ladislav Feneš ml.
OZ schválilo zriadenie Obecného hasičského zboru a navrhované personálne zloženie.
Hlasovanie / Uznesenie č. 14/5g./2012
Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Po prerokovaní programu starostka ukončila rokovanie OZ a na záver poďakovala
všetkým prítomným za účasť.
Brezina dňa 05.10.2012

Jozef Adam
overovateľ

Terézia Prezbruchová
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

