Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 21
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 11. 3.2014 o 17,00 hod.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov obecného
zastupiteľstva.Prítomní poslanci: Adam, Mgr. Horváthová, Prezbruchová, Janči Jozef, Ing.
Balogh, PhD., Michal Kover,
Neprítomný/ospravedlnení: Štefan Vojtko,
Program
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Kontrola a plnenie uznesení
4. Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 a odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2014 – 2016.
5. Správa hl. kontrolóra o vykonannej kontrolnej činnnosti za rok 2013
6. Rôzne
7. Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce navrhuje za zapisovateľku: J. Geňová a za overovateľov
zápisnice: Janči, Horváthová
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/2/2014
3. OZ berie na vedomie, že uznesenia zo zasadnutí sú splnené, ulohy v plnení sú obecný
les, Kompostoviko – pozemok, Rómska osada – pozemok, Internetová stránka obce- na
základe ponuky od firmy Webex media, ktorá bola predložená poslancom OZ – po diskusií
poslanci schvaľujú rozšírenie kapacity www.brezina.ocu.sk , jednorázový poplatok 200,- a
10,- EUR mesačne 4 roky
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.21/3a/2014
Uznesenie č. 19/7d/2013 sa zrušuje z dôvodu že: pri výkope hrobového miesta je potrebné
dodržiavať vyhlášku č.374/1990 Zb.s ktorou boli poslanci OZ oboznamení.
Hlasovanie za :6, proti:0, zdržal sa: 0 / Návrh na uznesenie č.21/3b/2014
4. Hl.kontrolórka Ing. Hudačková prečítala Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu na
rok 2014-2016 a doporučuje poslancom OZ tento návrh rozpočtu schváliť.OZ berie na
vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014-2016.
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/4a/2014
Hl.kontrolórka Ing. Hudačková prečítala návrh rozpočtu na rok 2014-2016 , poslanci OZ
tento návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 schvaľujú.
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/4b/2014.
5. Hl.kontrolórka Ing. Hudačková prečítala Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok
2013. OZ berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2013.
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/5/2014.
6. Rôzne : Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť Mgr. Daniela Komanická o
zvýšenie odmeny za písanie kroniky na 200,-eur v čistom zo dňa: 8.1.2014 č.j.: 7/2014.
Listom starostky obce bola p. Mgr. Komanická vyzvaná na predloženie všetkých kroník obce
Brezina. Mgr. Komanická predložila iba kroniku za roky 2011-2013. Nakoľko z časového
hľadiska sa všetci poslanci nestihli oboznámiť s obsahom Kroniky za roky 2011 – 2013, preto

sa žiadosť č.j 7/2014 bude prejednávať po prečítaní Kroniky obce Brezina všetkými
poslancami a predložení kroník ktoré písala p. Mgr. Komanická v ktorých sú záznamy od
roku 1970. Na základe návrhu poslancov, ktorí kroniku čítali, OZ v súlade zo zákonom
č.369/1990 OZ hlasovalo za Štatút obecného kronikára obce Brezina, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. Na základe odsúhlaseného štatútu Kronikárka obce
Brezina je povinná odovzdať všetky kroniky k uloženiu na obecný úrad.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/6/2014.
Starostka obce predniesla ústnu požiadavku o finančnú dotáciu – na činnosť klubu od p.
Johany Havrilčákovej. Na základe skutočností, že klub je neregistrovaný, takúto dotáciu obec
nemôže poskytnúť z rozpočtu obce, konštatovali poslanci OZ.
6a. Starostka obce predniesla ústnu požiadavku p. Juraja Cibáka o vyčistenie kanálu pod
cestou a úpravu - betonovanie rygolu za jeho domom, požiadavke bolo vyhovené kanál a
rygol bol vyčistený. OZ neschválilo vybetonovanie rygolu.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 21/6a/2014.
Jozef Janči
overovateľ

Mgr. Štefánia Horváthová
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 11.03.2014
Uznesenie č. 21/2/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľku p.Geňovú a za overovateľov zápisnice
Jozef Janči ,Mgr. Štefánia Horváthová
Uznesenie č. 21/3a/2014
Poslanci OZ schvaľujú rozšírenie kapacity www.brezina.ocu.sk za jednorázový poplatok
200,- a 10,- EUR mesačne 4 roky
Uznesenie č. 21/3b/2014
OZ schváľuje zrušenie Uznesenie č. 19/7d/2013
Uznesenie č. 21/4a/2014
OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014-2016, príl. č.1
Uznesenie č. 21/4b/2014
Poslanci OZ schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016, príl.č.2.
Uznesenie č. 21/5/2014
OZ berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2013, príloha č. 3
Uznesenie č. 21/6/2014.
OZ schvaľuje Štatút obecného kronikára obce Brezina, ktorí tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 21/6a/2014
OZ neschválilo vybetovanie kanálu za domom p. Cibáka
V Brezine, dňa : 11.03.2014
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

