Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 28
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 16.04.2015 o 18,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: viď. Prezenčná listina
Program:
2.Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3.Projekty v obci Brezina na roky 2015-2020
4.Rôzne
5.Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce za zapisovateľku určila p.Geňová,
za overovateľov zápisnice: p.Janči, p. Perháč.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 28/2/2015
3.Starostka obce informovala poslancov OZ o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie
- na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci t.j. výmena alebo inštalácia
svietidiel na existujúcich trasách – cena za vypracovanie projektu cca 300,- €
- na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu t.j. zvýšenie energetickej účinnosti,vrátane
zatepľovania obvodových stien budovy – cena za vypracovanie projektu cca 600,-€.
- na výstavbu kanalizácie a ČOV – obec má vypracovaný projekt v rámci neziskového
Združenia prihraničných obcí pre VKČOV , ktoré združuje Lastovce – Luhyňa - Michaľany Veľaty – Kazimír a Brezina ešte z roku 2002 rozpočet na kanalizáciu je potrebné prepočítať v
eurách a vypracovať samostatný projekt na ČOV pre obec Brezina, nakoľko vybrané opatrenia
„Program rozvoja vidieka“ sú pre obce do 1000 obyvateľov. Pri projektoch je spoluúčasť obce
minimálne 5 % z celkových výdavkov alebo 50% zálohová platba. Poslanci OZ schvaľuje
vypracovať projekty na predmetné výzvy,prepracovať rozpočet na kanálizáciu v eurách a
vypracovať projekt pre obec na ČOV.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.28/3/2015.
4a. Podľa zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Starostka obce predložila komisií OZ
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch za kalendárny rok 2014 k
31.3.2015, komisia z poslancov OZ : Ing. Vincej, Belovič, Prezbruchová po preskúmaní berie
na vedomie predmetné oznámenie.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.28/4a/2015.
4b. Na základe listu od Gréckokatolíckej eparchie Košice zo dňa : 12.3.2015 vo veci
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na parcele E KN .č.1009/2 o výmere 1355m² ,
kde majetková komisia gréckokatolíckej eparchie navrhla cenu 2,- € /za 1 m² /, poslanci OZ
navrhujú kúpnu cenu znížiť na 1,- € / za 1m² a odkúpiť pozemok.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.28/4b/2015.
4c. V súlade zo zákonom SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.28/4c/2015.

Jozef Janči
overovateľ

Ján Perháč
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 16.04.2015

Uznesenie č. 28/3/2015 OZ schvaľuje vypracovať projekty na rekonštrukciu - modernizáciu
verejného osvetlenia a kultúrného domu, prepracovať projekt pre obec na kanálizáciu v eurách
a vypracovať nový projekt na ČOV.
Uznesenie č. 28/4a/2015 komisia OZ berie na vedomie „Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomeroch za kalendárny rok 2014 k 31.3.2015 ktoré predložila
starostka obce Magdaléna Balogová.
Uznesenie č. 28/4b/2015 OZ schvaľuje odkúpiť pozemok - parcela E KN č.1009/2 o výmere
1355 m² za 1,-€ / 1m²
Uznesenie č.28/4c/2015 OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Brezina
V Brezine, dňa : 16.04.2015
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

