
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 19

zo    zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 13. 12.2013.
Prítomní poslanci: Adam, Mgr. Horváthová, Prezbruchová, Kover, Vojtko,
                              Ing. Balogh, PhD., 
Neprítomný/ospavedlnení: Janči. 
Program bol doplnení o: Kontrola a plnenie uznesení

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov

      3.  Kontrola a plnenie uznesení
4. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej 
škole,  o  výške  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole,  o  výške  príspevku  na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej  jedálni  a  výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v ŠKD.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 – hl. kontrolórka.
6. Kompostovisko – pozemok
7. Rôzne
8. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.

2. Starostka obce navrhuje za zapisovateľku: J. Geňová a za overovateľov v
zápisnice: Mgr. Horváthová, T. Prezbruchová 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/2/2013

3. OZ konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ dňa: 25.10.2013 sú splnené.
4. Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN ktorí bol zverejnení na       

           internetovej stránke obce a úradnej tabuli dňa:20.11.2013, 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/4/2013

5. Hl. kontrolorka Ing. Hudačková prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014. 
Poslanci tento návrh odsúhlasili bez výhrad.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/5/2013  

6. Kompostovisko - poslanci OZ po diskusií navrhujú  starostke obce jednať s majiteľom 
pozemku v časti „Heďaľ – 512“ na účely kompostoviska .

           Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/6/2013.
      7.  Rozne – OZ neschvaľuje odpredaj obecného pozemku na parcele č. 230/1.
          Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 1  / Návrh na uznesenie č. 19/7a/2013.
          Na základe správy auditora za rok 2011 ktorú predložila starostka obce             
          poslancom  vo veci pohľadávky voči spoločnosti Agroštýl s.r.o. vo výške  
         10559,-€, ktorá je z hľadiska obchodného práva premlčaná, a preto ju navrhuje  
          v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce odpísať. Poslanec         
          Kover sa ospravedlnil a opustil rokovanie OZ
          Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/7b/2013. 
          Starostka obce informovala poslancov o návrhu Greckokatolíckého exarchátu  



        Košice o možnosti vysporiadania pozemkov v rómskej osade do vlastníctva 
        obce, poslanci s týmto návrhom súhlasia a navrhujú starostke obce jednať v 
        tejto veci. 
        Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/7c/2013.
        Starostka obce predniesla návrh o výkopových prácach /hrobové miesto/ na 
        obecnom cintoríne v rámci aktivačných prác, je potrebné vypracovať VZN a 
        cena za jeden výkop bola poslancami OZ odsúhlasená na 50,- €.
        Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/7d/2013.
        OZ diskutovalo o odmenách poslancov za rok 2011 a suhlasí s  vyplatením 
        odmien vo výške 600,- €/ ČO.
        Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/7e/2013.
        Starostka obce predložila poslanocm OZ audit za rok 2012 a správu auditora.  
        Oz berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia 
        účtovnej závierky k 31.12.2012 a účtovnú závierku k 31.12.2012.        
        OZ berie na vedomie informáciu  od starostky obce o oprave obecnej 
        komunikácie /most/ smerom na Heďaľ ktorá bola v zlom stave a vyžadovala si  
        nutnú opravu, na týchto prácach sa podieľali aj PS Hupčír Brezina a ZE.A.S, sr.o.  Úpor. 
        Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 19/7f/2013. 
Na záver zasadnutia pani starostka po akovala všetkým prítomným za ú as  a ď č ť  popriala krásne sviatky. 

V Brezine 13.decembra 2013

  Terézia Prezbruchová       Mgr. Štefánia Horváthová                          Jana Geňová
    overovateľ                     overovateľ      zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 13.12.2013

Uznesenie č. 19/2/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľku p. Janu Geňovú a za overovateľov 
zápisnice Mgr. Štefániu Horváthovú a p. Teréziu Prezbruchovú.

Za: 6 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie č. 19/4/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 3/2013 o  výšky príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a v ŠKD.

Za: 6 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie č. 19/5/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014.

Za: 6 Proti: 0 Zdržal: 0



Uznesenie 19/6/2013

Obecné zastupiteľstvo navrhuje starostke obce jednať s majiteľom pozemku  pre účely 
kompostoviska v časti Heďaľ-512.

Za: 6 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie 19/7a/2013

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj obecného pozemku na parcele č. 230/1.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal: 1

Uznesenie 19/7b – odišiel p. Köver

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie nevymožiteľnej  pohľadávky Venas a.s., vo výške 
10559,- Eur.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie 19/7c/2013

Obecné zastupiteľstvo súhlasí na základe návrhu Gréckokatolíckeho  exarchátu v Košiciach 
jednať o vysporiadaní  pozemkov v rómskej osade do vlastníctva obce.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie 19/7d/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke obce pripraviť VZN o výkopových prácach na 
hrobové miesto na verejnom cintoríne v rámci aktivačných prác vo výške 50,- Eur, ktoré budú 
príjmom rozpočtu obce.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie 19/7e/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmien poslancov za rok 2011 vo výške 600,- 
Eur  ČM.

Za: 5 Proti: 0 Zdržal: 0

Uznesenie 19/7f/2013

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonaný audit ročnej závierky za rok 2012.

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o premostení časti 
Heďaľ v spolupráci s PS Hupčír a ZE.A.S. Úpor.

V Brezine, dňa : 13.12.2013                                                               Magdaléna Balogová v.r.

                                                                                                                  starostka obce  


