Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 48
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 6.3.2018 o 15,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
3. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2018 a návrhu viacročného
rozpočtu obce Brezina na roky 2019 - 2020
4. Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na
roky 2019 – 2020.
5. Správa hlavného kontrolóra obce Brezina o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za
rok 2017.
6. Digitalizácia miestneho cintorína - návrh
7. Predaj starých stoličiek z kultúrneho domu.
8. Modernizácia kuchyne v školskej jedálni – žiadosť o dotáciu.
9. Rôzne
10. Záver
K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Perháč, p.Horváthová, a za zapisovateľa p. Geňová
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/2/2018
3. Ing. Hudačková prečítala stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok
2018 a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2019 – 2020. OZ berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2018 a návrhu viacročného
rozpočtu obce Brezina na roky 2019 - 2020
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/3/2018
4.Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu na rok 2017. OZ
berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brezina na roky 2017 – 2019. OZ schvaľuje
rozpočet obce Brezina na rok 2017.
Hlasovanie za: 5, proti: , zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/4/2018
5. Ing. Hudačková prečítala správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2017.
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina
za rok 2017.
Hlasovanie za: 5 proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/5/2018
6. Digitalizácia miestneho cintorína – Ing.Vincej sa dostavil na rokovanie OZ, ospravedlnil za
meškanie. Starostka obce predniesla OZ návrh na digitalizáciu / pasportizáciu /hrobových miest
na miestnom cintoríne. OZ schvaľuje uzavrieť zmluvu z najlepšou cenovou ponukou, na
základe cenových ponuk od troch oslovených firiem na pasportizáciu miestneho cintorína v
obci Brezina.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/6/2018
7. Predaj starých stoličiek z kultúrneho domu – na základe zakúpenia 214 ks nových stoličiek
do kultúrneho domu z dotácie zo štátneho rozpočtu – prevencia kriminality, starostka obce
navrhuje odpredaj starých stoličiek obyvateľom obce. OZ schvaľuje predaj starých stoličiek z
kultúrneho domu 1 ks za 2,- EUR. K novým stoličkám je potrebné zakúpiť 6 ks stolov. OZ
schvaľuje predaj starých stoličiek z kultúrneho domu 1 ks za 2,- EUR a zakúpenie 6 ks stolov .

Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/7/2018
8. Modernizácia kuchyne v školskej jedálni – starostka obce informovala poslancov OZ o
možnosti požiadať o dotáciu z Ministerstva financií na modernizáciu kuchyne v školskej
jedálni. OZ schvaľuje zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie na modernizáciu kuchyne v školskej
jedálni na Ministerstvo financií SR.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/8/2018
9. Rôzne – starostka obce informovala poslancov o:
– rozhodnutí Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zo dňa 2.1.2018 o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na rozvodnú vodovodnú sieť v obci Brezina vo výške
108 975,67 EUR.
– dohode o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu LESOV SR š.p., Banská
Bystrica vo výške 12 150,- EUR. Obec musí tento príspevok vyčerpať do 30. novembra
2018, a z 55% spolufinancovaním. V diskusií poslanci rozhodli, požiadať o finančný
príspevok na opravu cesty na ulici Brezovej aj firmy ktoré cestu dlhoročne využívajú na
ťažbu dreva a obhospodarovanie pozemkov a prechádzajú ňou ťažké mechanizmy. OZ
schvaľuje žiadať finančný príspevok na opravu cesty na ulici Brezovej od organizácií,
ktoré cestu dlhoročne využívajú.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/8/2018
9a. Starostka obce informovala poslancov o ponuke propagovať obec na internete v zozname
firiem za ročný poplatok 242,- EUR. Obec má svoju vlastnú internetovú stránku, preto OZ
neschvaľuje ponuku propagovať obec na internete za ročný poplatok 242,- EUR.
9b. Starostka obce predniesla poslancom OZ požiadavku občanov na úpravu nespevnenej
cesty v rómskej osade.
Dôvod: pri zbere komunálneho odpadu, ťažké smetiarske auto v daždivom počasí a zimnom
období neprejde po nespevnenej ceste okolo rodinných domov k odpadovým nádobám, ktoré si
preto musia zniesť na asfaltovú cestu ručne niekoľko desiatok metrov.
Občania rómskej osady platia za vývoz komunálneho odpadu, preto im musí byť vyvážaný.
Poslanci rozhodli upraviť plochu v rómskej osade drveným kameňom.
OZ schvaľuje nespevnené cestu v rómskej osade upraviť drveným kameňom.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/9b /2018
9c. Ing. Vincej a p. Prezbruchová navrhujú zrušiť vo VZN č. 1/2017 o obecných poplatkoch § 3
bod. 2. - ,,kuchyňa, v tom poplatok za kuchynské potreby na kar za 1 osobu 0,50 EUR“.
Poslanci po diskusií navrhujú poplatok za kultúrny dom na kar s využitím kuchyne na varenie
cateringové spoločnosti poplatok vo výške 25,- EUR. Ak cateringová spoločnosť v kuchyni
nebude variť, poplatok za kultúrny dom na kar je 15,- EUR ako doteraz. Kultúrny dom na kar
s varením v kuchyni obyvatelia obce …............................15,- EUR.
OZ schvaľuje návrh zmeny vo VZN č. 1/2017 § 3 bod 2. v tomto znení:
nahrádza sa prvá a druhá odrážka :
– kultúrny dom na kar bez varenia v kuchyni cateringové spoločnosti............15,- EUR
– kultúrny dom na kar s varením v kuchyni cateringové spoločnosti ..............25,- EUR
dopĺňa sa :
– kultúrny dom na kar s varením v kuchyni obyvatelia obce …............................15,- EUR
Návrh zmeny VZN č. 1/2017 bude zverejnení na úradnej tabuli v obci a na www.obecbrezina.sk
a bude bodom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za: 4, proti: 2, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 48/9c/2018
9d. Starostka obce informovala o štátnom zdravotnom dozore Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva ( RÚVZ) v Dome smútku, dňa 6.3.2018. Obci chýba doklad o odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska. Je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou firmou
na prevádzkovanie pohrebiska. V obci túto službu už dlhodobo prevádzkuje firma Ultima TV
spol.s.r.o., so sídlom v Trebišove bez uzatvorenia zmluvy. OZ schvaľuje uzatvoriť zmluvu s
firmou Ultima TV spol.s.r.o., Trebišov na prevádzkovanie pohrebiska v obci Brezina.
Mgr. Štefánia Horváthová
overovateľ

Ján Perháč
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 6.3.2018

Uznesenie č.48/2/2018 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice: p.
Horváthová a p. Perháč a zapisovateľa: p. Geňová.
Uznesenie č. 48/3/2018 OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Brezina na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2019 - 2020
Uznesenie č. 48/4/2018 OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brezina na roky 2019
– 2020. OZ schvaľuje rozpočet obce Brezina na rok 2018.
Uznesenie č. 48/5/2018
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o vykonanej
kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2017.
Uznesenie č. 48/6/2018 OZ schvaľuje uzavrieť zmluvu z najlepšou cenovou ponukou, na
základe cenových ponuk od troch oslovených firiem na pasportizáciu miestneho cintorína v
obci Brezina.
Uznesenie č. 48/7/2018 OZ schvaľuje predaj starých stoličiek z kultúrneho domu 1 ks za 2,EUR a zakúpenie 6 ks stolov do kultúrneho domu.
Uznesenie č. 48/8/2018 OZ schvaľuje zaslať žiadosť na Ministerstvo financií SR na
modernizáciu kuchyne v školskej jedálni.
Uznesenie č. 48/9/2018
OZ schvaľuje žiadať finančný príspevok na opravu cesty na ulici
Brezovej od organizácií, ktoré cestu dlhoročne využívajú.
Uznesenie č. 48/9a/2018 OZ neschvaľuje ponuku propagovať obec na internete za ročný
poplatok 242,- EUR.
Uznesenie č. 48/9b/2018 OZ schvaľuje nespevnené cestu v rómskej osade upraviť drveným
kameňom.
Uznesenie č. 48/9c/2018 OZ schvaľuje návrh zmeny vo VZN č. 1/2017 § 3 bod 2. v tomto
znení:
nahrádza sa prvá a druhá odrážka :
– kultúrny dom na kar bez varenia v kuchyni cateringové spoločnosti............15,- EUR
– kultúrny dom na kar s varením v kuchyni cateringové spoločnosti ..............25,- EUR
dopĺňa sa :
– kultúrny dom na kar s varením v kuchyni obyvatelia obce …............................15,- EUR
Návrh zmeny VZN č. 1/2017 bude zverejnený na úradnej tabuli v obci a na
www.obecbrezina.sk
a bude bodom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 48/9d/2018 OZ schvaľuje uzatvoriť zmluvu s firmou Ultima TV spol.s.r.o.,
Trebišov na prevádzkovanie pohrebiska v obci Brezina.

V Brezine, dňa : 6.3.2018
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

