
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 30
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 13.08.2015 o 15,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: viď. Prezenčná listina
Program: 
2.   Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3. Prezentácia – UNITRIX Technologies Košice

4. DEUS – národný projekt

5. Projekt verejné osvetlenie – spoluúčasť na financovaní obce Brezina

6. Smernica obce Brezina o stravovaní zamestnancov a starostu obce

7. Schválenie prevodu - na základe zverejneného zámeru. 

8.   Rôzne

9.   Záver 
K bodom rokovania
2.Program bol schválený, za overovateľov zápisnice boli schválený: p. Šandorová, p. Belovič  a 
za zapisovateľku  p.Geňová,  
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 30/2/2015
3.Zástupca spoločnosti Unitrix Technologies s.r.o.prezentoval novú technologiu – optický kábel 
v obci Brezina cez ktorý,  si občania budú môcť zakúpiť TV programy, rýchly internet a pevnú 
linku. Firma Unitrix zašle návrch zmluvy – potom OZ rozhodne či firma Unitrix môže optický 
kábel ťahať po obecných stĺpoch, využívaných pre miestny rozhlas.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 30/3/2015
4.  Deus – národný projekt – starostka obce informovala o možnosti a technickom vybavení 
dodaní  novej  výpočtovej  techniky,  pripojení  sa  do  Informačného  systému  DCOM,  ktorý 
zjednoduší vybavovanie a spracovavanie úradných záležitosti, komunikáciu medzi občanom a 
úradom  s „eID“, nieje tu povinnosť zapojiť sa  do projektu. OZ neschvaľuje zapojenie sa do 
projektu DCOM. 
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 30/4/2015
5. Projekt verejné osvetlenie – spoluúčasť na financovaní obce Brezina, žiadosť sa kompletizuje 
je potrebné zo strany OZ prijať uznesenie:
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR 
na  realizáciu  projektu  s  názvom:  Rekonštrukcia  a  modernizácia  verejného  osvetlenia  obce 
Brezina, ktorý je realizovaný Obcou Brezina

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu  celkových  výdavkov  projektu  a  poskytnutého  NFP  v  súlade  s  podmienkami 
poskytnutia NFP.

Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.30/5/2015.

6. Smernica obce Brezina o stravovaní zamestnancov a starostu obce bola vypracovaná v súlade 
zo Zákonníkom práce č. 311/2001 Z.z. 
Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.30/6/2015.



7.Schválenie  samotného  prevodu  -  na  základe  zverejneného  zámeru:   Obec  Brezina  týmto 
oznamuje svoj zámer zameniť nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Brezina a to pozemok, parc. 
KN-E č. 1105/1, o výmere 512 m2, druh pozemku – orná pôda, nachádzajúci sa v katastrálnom 
území  Brezina,  v obci  Brezina,  v  okrese  Trebišov,  evidovaný  na  Liste  vlastníctva  č.  850 
vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom za nehnuteľnosť vo vlastníctve 
Reformovanej  kresťanskej  cirkvi  na  Slovensku,  cirkevného  zboru  Brezina  a to  časť 
novovytvoreného  pozemku  parc.  KN-C  č.  770/3  o výmere  810  m²,  druh  pozemku  ostatné 
plochy,  nachádzajúceho  sa  v katastrálnom  území  Brezina,  evidovaného  Okresným  úradom 
Trebišov, katastrálnym odborom a to v rozsahu 257 m², pričom účelom zámeny je verejno – 
prospešný zámer Obce Brezina a to vybudovanie čističky odpadových vôd na pozemku parc. 
KN-C č. 770/3. Zverejnené: 14.7.2015 do 30.7.2015
Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.30/7/2015.

 Helena Šandorová                     Stanislav Belovič                                Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ      zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 13.8.2015

Uznesenie  č.  30/2/2015  OZ  schvaľuje   programu  zasadnutia,   overovateľov  zápisnice:  , 
zapisovateľ: Geňová.

Uznesenie č. 30/3/2015 OZ berie na vedomie ponuku firmy Unitrix – návrh zmluvy.

     Uznesenie č. 30/4/2015  OZ neschvaľuje zapojenie sa do projektu DCOM. 

Uznesenie č. 30/5/2015  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Predloženie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia obce Brezina, ktorý je realizovaný Obcou Brezina

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia NFP

    Uznesenie č. 30/6/2015  OZ berie na vedomie Smernicu o stravovaní zamestnancov obce a 
starostu obce Brezina

Uznesenie  č.  30/7/2015   OZ schvaľuje  prevod  majetku  nehnuteľnosť  vo  vlastníctve  Obce 
Brezina a to pozemok, parc. KN-E č. 1105/1, o výmere 512 m2, druh pozemku – orná pôda, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Brezina, v obci Brezina, v okrese Trebišov, evidovaný na 
Liste  vlastníctva  č.  850  vedenom  Okresným  úradom  Trebišov,  katastrálnym  odborom  za 
nehnuteľnosť vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, cirkevného zboru 
Brezina  a to  časť  novovytvoreného pozemku parc.  KN-C č.  770/3  o výmere  810 m²,  druh 
pozemku  ostatné  plochy,  nachádzajúceho  sa  v katastrálnom  území  Brezina,  evidovaného 
Okresným úradom Trebišov,  katastrálnym odborom a to  v rozsahu  257  m²,  pričom účelom 
zámeny je verejno – prospešný zámer Obce Brezina a to vybudovanie čističky odpadových vôd 
na pozemku parc. KN-C č. 770/3.

V Brezine, dňa : 13.08.2015                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


