Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A č. 25

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
konaného dňa 13.12.2014 o 16,00 hod.
1. Otvorenie – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce
Prítomní: Ing.Jozef Balogh PhD., Stanislav Belovič, Prezbruchová Terézia, Jozef Janči, Ján
Perháč, Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej, Helena Cibáková, Renáta Maťašová, Jana
Geňová.
Program:
2. Určenie overovateľov
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2014
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie osvedčenia o zvolení za starostu
obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie osvedčení o
zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostky obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba navrhovej komisie
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu
11. Určenie platu starostu obce
12. Schválenie VZN o miestných daniach a miestnom poplatku
13. Schválenie VZN o obecných poplatkoch
14. Diskusia
15. Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce navrhuje za zapisovateľku: J. Geňová a za overovateľov zápisnice: p. Vincej,
Prezbruchová.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 25/2/2014
3. Predsedníčka miestnej volebnej komise pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 p.
Helena Cibáková oboznámila prítomných z výsledkami volieb, v tomto znení: V našej obci
bol vytvorený jeden volebný okrsok s 549 voličmi. Právo voliť využilo 373 občanov obce
Brezina, ktorí si za starostku obce zvolili p. Magdalénu Balogovú s počtom platných hlasov
153. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti v tomto poradí :
Ing. Jozef Balogh, PhD., ..............194 hlasov
Jozef Janči......................................189 hlasov
Ing. Miroslav Vincej.......................162 hlasov
Ján Perháč.......................................136 hlasov

Terézia Prezbruchová ....................124 hlasov
Stanislav Belovič.............................107 hlasov
Helena Šandorová.............................99 hlasov
Blahoželám a ďakujem Vám za pozornosť a odovzdávam slovo p. starostke Magdaléne
Balogovej.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.25/3/2014
4. Novozvolená starostka obce zložila sľub, ktorí znie: ,,Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia", čo následne potvrdila svojím podpisom pod text, na osobitnom liste a
prevzala menovanie do funkcie..
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdražal sa 0. Návrh na uznesenie č. 25/4/2014
5. Následne starostka obce prečítala sľub poslanca, ktorí znie ,,Sľubujem na svoju česť a
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." čo poslanci potvrdili podpisom
pod text, na osobitnom liste v abecednom poradí a prevzali menovanie do funkcie.
Hlasovanie za :7, proti:0, zdržal sa: 0 / Návrh na uznesenie č.25/5/2014
6. Starostka obce konštatuje, že novozvolené obecné zastupiteľstvo obce Brezina je spôsobilé
rokovať a uznašať sa, nakoľko sú prítomný všetci poslanci OZ. Novozvolením poslancom k
zvoleniu a stručne ich oboznámila o činnosti obce.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/6/2014
7. Starostka obce prečítala pokračovanie programu rokovania, poslanci OZ schvaľujú tento
program.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/7/2014
8. Do návrhovej komisie starostka obce navrhuje Ing. Jozefa Balogha, PhD., a Stanislava
Beloviča.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/8/2014
9. Starostka obce navrhuje Ing. Jozefa Balogha, PhD. Poslanca OZ zvolavaním a vedením
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších prepdpisov.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/9/2014
10. Starostka obce poveruje Ing. Jozefa Balogha, PhD., vykonávať funkciu zástupcu starostu
obce, ktorí túto funkciu príjima.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/10/2014
11. P. Geňová oboznámila novozvolených poslancov OZ o spôsobe výpočtu platu starostky
obce v súlade zo zákonom č. 253/2003 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch

starostov obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na oznámenie ŠÚ SR o priemernej
mzde v národnom hospodárstve SR je doterajší plat starostky obce vo výške 1.632,- eur. t.j.
824,- € x 1,65 x 20% - OZ hlasuje za plat v neznemenj výške.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/11/2014
12. Poslanci OZ schvaľujú návrh VZN o miestných daniach a miestnom poplatku v
navrhovanom znení.
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/12/2014
13. Poslanci OZ navrhujú upraviť finančnú náhradu za prenájom KD na spoločenskú akciu,
kde bude hrať živá hudba – t.j. tanečná zábava vo výške 150,- €
Hlasovanie: za: 7. proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 25/13/2014
Starostka obce poďakovala za prítomnosť a ukončila ustanovujúce zastupiteľstvo OZ v
Brezine.
Prezbruchová Terézia
overovateľ

Ing. Miroslav Vincej
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Brezina , zo dňa: 13.12.2014
Uznesenie č. 25/2/2014 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľku p.Geňovú, za
overovateľov zápisnice T. Prezbruchová, Ing. M. Vinceja.
Uznesenie č. 25/3/2014 OZ berie na vedomie výsledky volieb starostku obce a volieb do
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 25/4/2014 OZ konštatuje, že novozvolená starostka obce Magdaléna Balogová
zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce.
Uznesenie č. 25/5/2014 OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v tomto abecednom poradí: Ing.
Jozef Balogh, PhD., Stanislav Belovič, Jozef Janči, Ján Perháč, Terézia Prezbruchová, Helena
Šandorová, Ing Miroslav Vincej.
Uznesenie č. 25/6/2014 OZ berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce
Brezina Magdalény Balogovej.
Uznesenie č. 25/7/2014 OZ schvaľuje program ustanovujúceho zastupiteľstva obce Brezina.
Uznesenie č. 25/8/2014 OZ schvaľuje do návrhovej komisie Ing. Balogha, PhD., a Stanislava
Beloviča.
Uznesenie č. 25/9/2014 OZ poveruje poslanca Ing. Jozefa Balogha, PhD. zvolavaním a
vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepdpisov.
Uznesenie č. 25/10/2014 OZ berie na vedomie poverenie starostky obce Brezina, ktorým

zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poverila Ing. Jozefa Balogha, PhD., poslanca OZ obce Brezina zastupovaním
starostky obce.
Uznesenie č. 25/11/2014 OZ schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm.a/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov plat
starostky obce v nezmenenej výške , t.j. mesačne vo výške 1.632,- €
Uznesenie č. 25/12/2014 OZ schváľuje VZN 1/2015 o miestných daniach a miestnom
poplatku na území obce Brezina účinné od 01.01.2015.
Uznesenie č. 25/13/2014 OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o obecných poplatkoch platné od
01.01.2015

V Brezine, dňa : 13.12.2014
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

