Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 22
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 13. 6.2014 o 17,00 hod.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov obecného
zastupiteľstva.Prítomní poslanci: Vojtko Štefan, Mgr. Horváthová Štefánia, Prezbruchová
Terézia, Adam Jozef.
Neprítomný/ospravedlnení: Kover Michal, Adam Jozef, Ing. Balogh Jozef
Program
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola a plnenie uznesení
4. Stanovisko hl. Kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013.
5. Návrh záverečného účtu obce Brezina za rok 2013
6. Schválenie spôsobu predaja majetku obce Brezina
7. Plat starostky obce
8. Plat hlav. kontrolóra obce Brezina
9. Rôzne
10.Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce navrhuje za zapisovateľku: J. Geňová a za overovateľov
zápisnice: Mgr. Horváthová, p. Prezbruchová
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 22/2/2014
3. OZ berie na vedomie, že uznesenia zo zasadnutí sú splnené,t.j. Internetová stránka obce,
hromozvod OCÚ + budova MŠ. Úlohy v plnení sú obecný les, Kompostovisko – pozemok,
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.22/3/2014
4. OZ bolo predložené starostkou obce Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu záverečného účtu
za rok 2013. Pripomienky vzniesla Mgr. Horváthová k výsledku hospodárenia/účtovnýrozpočtový/. Po vysvetlení poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko záverečného účtu za rok
2013. Hlasovanie: za 4, proti 0, zdražal sa 0. Návrh na uznesenie č. 22/4/2014
5. OZ prerokovalo Návrh záverečného účtu obce Brezina za rok 2013, bez pripomienok.
Hlasovanie za :4, proti:0, zdržal sa: 0 / Návrh na uznesenie č.22/5/2014
Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 3.616,07 Eur –
rozhodne sa na OZ, kedy budú prítomní všetci poslanci.
6. OZ prerokovalo žiadosť č. 141/2014 zo dňa: 15.04.2014 o kúpu pozemku p. Feneša , podľa
priloženého geometrického plánu č. 124/2013 a schvaľuje spôsob predaja podľa § 9a ods. 8
písm.e/ zákona o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
rómska osada, v ktorej žijú nepretržite rómovia a tieto pozemku užívajú, majú postavené
domy už asi 80 rokov, ktoré postavili ich predkovia, pred rokom 1976, poloha pozemkov,
prístup a tvar nie sú pre obec vhodné pre iné využitie.príl. zámer. Hlasovanie: za .4. proti :0,
zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 22/6/2014
7.Plat starostky obce Brezina ostáva nezmenený. Hlasovanie za: 4, proti :0, zdržal sa :0 Návrh
na uznesenie č. 22/7/2014

8.Plat hlav. kontrolóra ostáva nezmenený.
Hlasovanie : za: 4, proti :0 zdržal sa :0 Návrh na uznesesnie 22/8/2014.
9a/ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014, zo dňa: 6.6.2014 – voľby prezidenta 2014.
Hlasovanie : za: 4, proti :0 zdržal sa :0 Návrh na uznesesnie 22/9a/2014.
9b/ OZ nesúhlasí so zvýšením odmeny za písanie kroniky na 200,- Eur v čistom pre
kronikárku obce. Poslanci po prečítaní kroniky za r. 2011-2013 rozhodli, že kroniku je
potrebné prepísať. Sú tam údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti . Komisia v zložení : Ing.
Balogh, p. Prezbruchová, starostka obce p. Balogová posúdia, ktoré zápisy sa opravia a ktoré
zápisy pre nesprávne údaje nebudú zaevidované.Hlasovanie : za: 4, proti :0 zdržal sa :0
Návrh na uznesesnie 22/9b/2014.
9c/ Nájomná zmluva medzi: Reformovaná kresťanská cirkev a Obec Brezina - poslanci
navrhujú nájom pozemku na parcele č.286 v centre obce vo výmere 51 m2 na minimálne 50
rokov.Hlasovanie : za: 4, proti :0 zdržal sa :0 Návrh na uznesesnie 22/9c/2014.
9d/ V Bowling Bare obec uvažuje v letných mesiacoch s podávaním čapovaného piva a
kofoly.
9e/ Obec pripravila VZN o odvádzaní a znečisťovaní vôd na území obce Brezina, rokovať sa
o ňom bude na najbližšom OZ.
Prezbruchová Terézia
overovateľ

Mgr. Štefánia Horváthová
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 13.06.2014
Uznesenie č. 22/2/2014 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľku p.Geňovú, za
overovateľov zápisnice Prezbruchová Terézia ,Mgr. Štefánia Horváthová
Uznesenie č. 22/3/2014 OZ berie na vedomie plnenie uznesení – internetová stránka ,
hromozvod OCU
Uznesenie č. 22/4/2014 OZ berie na vedomie Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce Brezina za rok 2013.
Uznesenie č. 22/5/2014 OZ schvaľuje záverečný účet obce Brezina za rok 2013.
Uznesenie č. 22/6/2014 OZ schvaľuje zámer predaja obecného majetku , na základe GP č.
124/2013
Uznesenie č. 22/7/2014 OZ berie na vedomie plat starostsky obce.
Uznesenie č. 22/8/2014 OZ berie na vedomie plat hlav. kontrolóra obce.
Uznesenie č. 22/9a/2014 OZ schvaľuje rozpočové opatrenie č. 1/2014
Uznesenie č. 22/9b/2014 OZ neschvaľuje zvýšenie odmeny pre kronikárku, napísané
záznamy sa upravia a kronika sa musí prepísať.
Uznesenie č. 22/9c/2014 OZ schvaľuje navrh nájomnej zmluvu s Reformovaná kresťanská
cirkev , zároveň požaduje upraviť bod III. dlžka nájmu, a to minimálne na 50 rokov .
V Brezine, dňa : 13.06.2014
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

