
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 42
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 7.2.2017 o 14,00 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.   Nájom nebytového priestoru – časť kultúrneho domu

4.   Miestny rozhlas – modernizácia zariadenia

5.   Návrh VZN o obecných poplatkoch

6.   Záver

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Šandorová, p. Vincej,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/2/2017
3. Nájom nebytového priestoru – časť kultúrneho domu. OZ zverejňuje zámer obce Brezina
prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa na nebytový priestor o rozlohe 42,5 m², parc. č.
632, na Brezovej ulici súp. č. 151/32, k.ú. Brezina, vedený na LV č. 573. viď. príloha.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/3/2017
4. Miestny rozhlas – modernizácia zariadenia – firma MK hlas ponúkla na skúšku na 1 mesiac
rozhlasovú ústredňu ,, FLORIAN“ . Je to moderné zariadenie , ktoré umožňuje zasielať miestne
oznamy formou SMS, emailu a automatickým zverejnením na internetovej stránke obce. OZ
schvaľuje zakúpenie modernej ústredne FLORIAN
Hlasovanie za: 5, proti: 1, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/4/2017
5.  Návrh  VZN  o  obecných  poplatkoch   -  OZ  bol  predložený  návrh  VZN  o  obecných
poplatkoch, po diskusií OZ schvaľuje  VZN č. 1/2017o obecných poplatkoch.
Hlasovanie za: 5 proti: 1, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/5/2017
6.Rôzne: Starostka obce informovala o

– zakúpení 40 ks stoličiek do Bowlingu

– výmena nábytku v priestoroch OcÚ.

– záujme obce Lastovce odkúpiť 6 ks lustrov zo zasadačky , cena za 1 ks 150,- eur. 
 OZ schvaľuje predaj 6 ks lustrov, cena za 1 kus 150,- eur. 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/6a/2017.
P. Ing. Vincej naniesol požiadavku chlapcov, ktorí hrajú hokej na zakúpenie jednotných dresov.
OZ schvaľuje zakúpenie 15 ks dresov očíslované,  zo symbolmi obce Brezina v sume 250,-
EUR. 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/6b/2017

Helena Šandorová                     Ing. Michal Vincej                               Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 7.2.2017

Uznesenie č.42/2/2017 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. 

Šandorová p. Vincej a zapisovateľa: p. Geňová

Uznesenie  č.  42/3/2017    OZ  zverejňuje  zámer  obce  Brezina  prenajať  majetok  z  dôvodu

osobitného zreteľa na nebytový priestor o rozlohe 42,5 m², parc. č. 632, na Brezovej ulici súp.

č. 151/32, k.ú. Brezina, vedený na LV č. 573

Uznesenie č. 42/4/2017  OZ schvaľuje zakúpenie modernej ústredne FLORIAN.

Uznesenie č. 42/5/2017   OZ schvaľuje  VZN o obecných poplatkoch.

Uznesenie č. 42/6a/2017  OZ schvaľuje predaj 6 ks lustrov, cena za 1 kus 150,- eur.

Uznesenie č. 42/6b/2017  OZ schvaľuje zakúpenie 15 ks dresov očíslované, zo symbolmi obce

Brezina v sume 250,- EUR. 

V Brezine, dňa : 7.2.2017                                                                                                                
                                                                                               Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                      starostka obce
                                                                               
 
                                                                                                               


