
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 33
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 14.12.2015 o 15,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 
2. Schválenie  programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

3. VZN – odpady  

4.   VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

5.   Zvýšenie poplatku Bowling

6.   Odmeny poslancov 12/2015

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na r. 2016

8. Rôzne

9. Záver 

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení 
starostkou obce: p. Šandorová, p.Perháč  a za zapisovateľku  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 33/2/2015
3. VZN – odpady, návrhom sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady obce  Brezina.  VZN č.1/2015 je  v  súlade  zo 
zákonom č.  582/2004  Z.z.  OZ  schvaľuje  doplnenie  VZN č.1/2015  o  miestnych  daniach  a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 33/3/2015
4. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov, návrh VZN o vyhradení miest 
a  ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane. OZ schvaľuje VZN  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 33/4/2015
5.  Zvýšenie  poplatku  Bowling  -  OZ  schvaľuje  finančnú  náhradu  za  využitie  miestnosti 
Kolkáreň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Brezina – na oslavy, uzavretá spoločnosť a 
iné udalosti za každú začatú hodinu v sume 10,- eur, a povinnú konzumáciu v sume 1,- eur na 
osobu od 1.1.2016.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 33/5/2015. 
6.  Odmeny  poslancov  12/2015  –  v  zmysle  zásad  odmeňovania  poslancov  obecného 
zastupiteľstva obce Brezina, bude poslancom vyplatená odmena vo výške 100,- € netto.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 33/6/2015. 
7.  Ing. Hudačková  predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Brezina na rok 2016. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Brezina na rok 2016.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.33/7/2015.



8.Starostka obce
- predložila poslancom Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 
31.12.2014. OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej 
závierky k 31.12.2014.
- informovala o ponuke na prevádzku infocentra a vstup do Klastra cestovného ruchu Slanské 
vrchy. Výška príspevku na aktivity Klastra pre samosprávy je 0,22€ na obyvateľa, maximálne 
však 300 € na obec. OZ nesúhlasí zo vstupom do Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy. 
- v diskusií poslanci upustili od  usporiadania  obecného plesu, dňa: 26.12.2015,  dohodli sa na 
Štefánskej zábave zo začiatkom o 20,00 hodine, s tombolou, vstupné na osobu 3,- €, hudobná 
skupina Premier z Parchovian.

Helena Šandorová                           Ján Perháč                                      Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ      zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 14.12.2015

Uznesenie č.33/2/2015 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: 

p.Šandorová, p.Perháč a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie  č.  33/3/2015   OZ  schvaľuje  doplnenie  VZN  č.1/2015  o  miestnych  daniach  a 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. 33/4/2015   OZ schvaľuje VZN  o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Uznesenie č. 33/5/2015  OZ schvaľuje finančnú náhradu za využitie miestnosti Kolkáreň pre 

občanov bez trvalého pobytu v obci Brezina – na oslavy, uzavretá spoločnosť a iné udalosti za 

každú začatú hodinu v sume 10,-  eur,  a povinnú konzumáciu v sume 1,-  eur  na osobu od 

1.1.2016.

Uznesenie  č.  33/6  /2015   OZ schvaľuje   zmysle  zásad  odmeňovania  poslancov  obecného 

zastupiteľstva obce Brezina  vyplatenie odmien vo výške 100,- € netto./ poslanec

Uznesenie  č.33/7/2015   OZ  schvaľuje  plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce 

Brezina na rok 2016.

Uznesenie č. 32/8/2015  OZ berie na vedomie informácie v rôznom.

V Brezine, dňa : 14.12.2015                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


