Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 20
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 30. 12.2013 o 18,00 hod.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov obecného
zastupiteľstva.Prítomní poslanci: Adam, Mgr. Horváthová, Prezbruchová, Ing. Balogh, PhD.,
Neprítomný/ospravedlnení: Janči Jozef, Kover, Vojtko.
Program bol doplnení: kontrola a plnenie uznesení
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Kontrola a plnenie uznesení
4. Novela zákona č.583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V bode 3
bolo schválené: v §4 ods.5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto
slová: „to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o
neuplatňovaní programu obce.“.
5.Rôzne
6.Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce navrhuje za zapisovateľku: J. Geňová a za overovateľov v
zápisnice: Adam, Ing Balogh
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 20/2/2013
3. OZ berie na vedomie, že uznesenia zo zasadnutí sú splnené, ulohy v plnení sú obecný
les a bleskozvod na KD, trvala úloha internetová stránka obce . Uznesenia z rokovania OZ
dňa: 13.12.2013 sú v plnení a to: č. 19/6/2013, 19/7c/2013, 19/7d/2013
4. OZ schvaľuje neuplatňovanie programu obce v súlade zo zákonom č. 583/2004 v
znení eskorších predpisov zmien a doplnení.
Hlasovanie za: 5 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 20/4/2013
5. Rozne Starostka obce predložila poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou na
parc.č. 711/3 v katastrálnom území Brezina a geometrický plán č.75/2013, postup obce v
súlade zo zákonom je nasledovný :
- OZ schváli prevod podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobudateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, t.j. schváli zmluvu za
cenú obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať znalecký posudok.
- uzavretie zmluvy
- zverejnenie zmluvy na webovej stránke obce alebo v Obchodnom vestníku.
OZ schválilo prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Brezina do
vlastníctva nadobudateľa pozemku pre Vincent Lambert, Brezová 123/82, Brezina parcela
KN-C č. 711/3 o výmere 2 m², druh pozemku zast. plochy a nádvoria cena za 1m²/ 5,-eur.
Hlasovanie za: 4 proti: 0, zdržal: 1 / Návrh na uznesenie č. 20/5a/2013
OZ schvaľuje vyplatenie odmien poslancom OZ za rok 2013 v sume 100€ ČM/ poslanec v
decembri 2013
Hlasovanie za: 5 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 20/5b/2013

Poslanec Vojtko sa dostavil na rokovanie. OZ schvaľuje odmenu pre kontrolórku obce
Brezina Ing. Hudačkovú, za jej prácu nad rámec pracovných povinností vo výške 215,- € HM
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č 20/5c/2013
V Brezine 30.decembra 2013
Adam Jozef
overovateľ

Ing. Jozef Balogh, PhD.,
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 30.12.2013
Uznesenie č. 20/2/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľku p.Geňovú a za overovateľov zápisnice
Adam Jozef, Ing. Jozef Balogh,PhD,.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal: 0

Uznesenie č. 20/4/2013
OZ schvaľuje neuplatňovanie programu obce v súlade zo zákonom č. 583/2004 vznení
neskorších predpisov zmien a doplnení.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal: 0
Uznesenie č. 20/5a/2013
OZ schválilo prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona o
majetku obcí vo vlastníctve obce Brezina do vlastníctva nadobudateľa pozemku: Vincent
Lambert, Brezová 123/82, Brezina, a to parcela KN-C č. 711/3 o výmere 2 m², druh pozemku
zast. plochy a nádvoria vytvorená GP č. 75/2013 , ktorý je overený Okresným úradom
Trebišov, Katastrálny odbor, dňa 28.11.2013 tvorí prílohu žiadosti, cena za 1m²/ 5,-eur.
Spolu za 10,-€
Za: 4
Proti: 0
Zdržal: 1
Uznesenie č. 20/5b/2013
OZ schvaľuje vyplatenie odmien poslancom OZ za rok 2013 v sume 100€ / poslanec v
decembri 2013
Hlasovanie za: 5 proti: 0, zdržal: 0
Uznesenie č. 20/5c/2013
OZ schvaľuje vyplatenie odmeny kontrolórke obce Brezina: Ing. Hudačkova vo výške 215,- €
HM
Hlasovanie za: 5 proti: 0, zdržal: 0
V Brezine, dňa : 30.12.2013
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

