
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 24
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 23.11.2014 o 16,30 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: Vojtko Štefan,  Mgr. Horváthová Štefánia, Prezbruchová Terézia,  Janči 
Jozef, Ing. Balogh Jozef PhD.
Program: 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola a plnenie uznesení
4. Správa o činnosti  obce za roky 2011 - 2014
5. Kronika – odpoveď na návrh prepísania kroniky
6.  Rôzne
7.  Záver

K bodom rokovania
2.Starostka  obce  navrhuje  za  zapisovateľku:  J.  Geňová  a  za  overovateľov  zápisnice:  p. 
Horváthová a p. Balogh 
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 24/2/2014
3. OZ berie na vedomie, že  uznesenia zo zasadnutí  sú splnené, úlohy v plnení sú obecný les, 
Kompostovisko – pozemok a Kronika  obce Brezina. 
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.24/3/2014
4. Správa o činnosti  obce za roky 2011 – 2014 – OZ berie na vedomie správu o činnosti obce 
Brezina za roky 2011-2014
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdražal sa 0. Návrh na uznesenie č. 24/4/2014
5.  Kronika  –  odpoveď  na  návrh  prepísania  kroniky,  OZ  navrhuje  osloviť  p.  Komanickú 
písomne z návrhom písania kroniky obce Brezina v súlade zo schváleným Štatútom obecného 
kronikára .  
Hlasovanie za: 5, proti:0, zdržal sa: 0 / Návrh na uznesenie č.24/5/2014
6. Hl. kontrolórka Ing. Hudačková predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti 
na rok 2015. OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na rok 2015.
Hlasovanie: za: 5.  proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 24/6/2014
6a.OZ  rozhodlo  o  vyplatení  odmien  pre  6  poslancom OZ 100,-  €v  čistom a  zástupcovi 
starostky  obce  Brezina   a  poslancovi  vo  výške  396,-  €  v  hrubom,  zahrnuté  v  mesiaci 
november 2014 nakoľko už sú známe výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014.
Hlasovanie: za: 5.  proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 24/6a/2014
6b. Starostka obce informovala poslancov OZ:

– o  pokute  vo  výške  1.500,-  €   o  ktorej  rozhodla  Slovenská  inšpekcia  životného 
prostredia,  ktorá  vykonala  štátny  dozor  na  dodržiavanie  zákona  č.  543/2002Z.z. 
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 , na základe podnetu doručeného dňa 28.4.2014. 

– o výške poskytnutej dotácie z Košického samosprávného kraja vo výške 1.500,-€ na 
úpravu verejného priestranstva.

– o  výške poskytnutej dotacie ,,Kamerový systém obce Brezina“ vo výške 6.000,-€
– o úprave časti budovy ZŠ.

OZ berie na vedomie tieto informácie
Hlasovanie: za: 5,  proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 24/6b/2014
 Mgr. Štefánia Horváthová             Ing. Jozef Balogh, PhD.                  Jana Geňová
    overovateľ                        overovateľ      zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 23.11.2014

Uznesenie  č.  24/2/2014  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  za  zapisovateľku p.Geňovú a za 
overovateľov zápisnice Mgr. Štefánia Horváthová, Ing. Jozef Balogh, PhD. 

Uznesenie č. 24/3/2014 OZ berie na vedomie plnenie uznesení a úlohy v plnení.   

Uznesenie č. 24/4/2014 OZ berie na vedomie správu o činnosti obce Brezina za roky 2011-
2014

Uznesenie č.  24/5/2014  OZ schvaľuje osloviť  písomne p.  Komanickú z  návrhom písania 
kroniky obce Brezina v súlade so schváleným Štatútom obecného kronikára.  

Uznesenie č. 24/6/2014  OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce 
Brezina na rok 2015. 

Uznesenie č. 24/6a/2014 OZ schvaľuje vyplatenie odmien v novembri 2014 pre 6 poslancom 
OZ 100,- €v čistom a zástupcovi starostky obce Brezina  a  zároveň poslancovi vo výške 396,- 
€ 

     Uznesenie č. 24/6b/2014 OZ berie na vedomie informácie od starostky obce.

V Brezine, dňa : 23.11.2014                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


