Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 39
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 27.10.2016 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. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brezina v roku 2016-MUDr. Gajdošoci
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezina
5. Rôzne
6. Záver
K bodom rokovania
2. Program rokovania bol doplnený starostkou obce : č.4 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce Brezina. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice
boli určení starostkou obce: p. Prezbruchová, p. Belovič, a za zapisovateľa p. Geňová.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 39/2/2016
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brezina v roku 2016-MUDr. Gajdošoci, dňa:
23.9.2016 bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 400,- EUR, na EKG prístroj do
ambulancie MUDr. Gajdošociho. Starostka obce informovala poslancov o zákone č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 7 ods. (6) poskytnutím dotácie z
rozpočtu obce , nemožno zvýšiť celkový dlh obce, obec Brezina nemôže poskytnúť dotáciu,
nakoľko sama spláca úvery za plynofikáciu obce, multifunkčné ihrisko, bowling a verejné
osvetlenie. OZ berie na vedomie informáciu starostky obce a žiadosť o poskytnutie dotácie
MUDr. Gajdošociho.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 39/3/2016
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezina - Starostka informovala poslancov, že
31.12.2016 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce. Je potrebné vyhlásiť voľbu
hlavného kontrolóra. Poslanci v zmysle § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. vyhlasujú deň
konania voľby hlavného kontrolóra na 14.12.2016 o 16, 00 hod. viď. príloha č. 1.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 39/4/2016
5. Rôzne – starostka obce informovala o:
- odpovedi správcu toku Povodia Bodrogu na žiadosť o vyčistenie potoka Izra, v hornej časti
kde sú obytné domy. viď príloha č.2.
- usporiadaníe akcie „ Úcta k starším“ dňa: 20.11.2016 o 15,00 hod. v kultúrnom dome. V
programe vystúpia deti materskej, základnej školy a FS Brezina. Pozývať sa budú ženy vo veku
od 60 rokov a muži od 62 rokov. OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 39/4/2016
6. Záver – starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť ukončila zasadnutie OZ.
Terézia Prezbruchová
overovateľ

Stanislav Belovič
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 27.10.2016

Uznesenie č.39/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov zápisnice: p.
Prezbruchová , p. Belovič a zapisovateľa: p. Geňová.
Uznesenie č. 39/3/2016

OZ berie na vedomie

informáciu starostky obce k žiadosti o

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce MUDr. Gajdošociho.
Uznesenie č. 39/4/2016 OZ v zmysle § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. vyhlasuje, deň konania
voľby hlavného kontrolóra na 14.12.2016 o 16, 00 hod. / príloha č. 1.
Uznesenie č. 39/5/2016 OZ berie na vedomie informácie starostky obce v rôznom.
V Brezine, dňa : 27.10.2016
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

