
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 34
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 17.02.2016 o 16,00 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.   Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k

      návrhu rozpočtu na rok 2016.

4.   Návrh viacročného rozpočtu  obce na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu na rok 2016.

5.   Správa hl. kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2015.

6.   Žiadosť SYNOT TIP, a.s. 

7.   Rôzne

8.   Záver 

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení 
starostkou obce: p. Belovič, p. Janči  a za zapisovateľku  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/2/2016
3.  Kontrolórka  obce  Brezina  Ing.  Hudačková  prečítala  stanovisko  k  návrhu  viacročného 
rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2016. OZ berie na vedomie 
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu na 
rok 2016.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/3/2016
4. Ing. Hudačková - Návrh viacročného rozpočtu  obce na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu 
na rok 2016.
OZ schvaľuje návrh viacročného rozpočtu  obce na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu na rok 
2016
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/4/2016
5.  Ing.  Hudačková  prečítala  správu  hl.  kontrolóra  o  vykonanej  kontrolnej  činnosti  v  obci 
Brezina za rok 2015.  OZ berie  na vedomie  správu o vykonanej  kontrolnej  činnosti  v  obci 
Brezina za rok 2015.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/5/2016. 
6. Spoločnosť SYNOT TIP, a.s. dňa: 26.1.2016 žiada obec o vydanie súhlasu s umiestnením 
stávkovej kancelárie v prevádzke Hostinec u Bažanta Brezina na dobu neurčitu. OZ súhlasí s 
umiestnením stávkovej kancelárie po dobu uvedenú v § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 171/2005 v 
prevádzke: Hostinec u Bažanta.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/6/2016. 
7.Obec vypracovala  prevádzkový  poriadok  pohrebiska  formou návrhu VZN.  Na zasadnutie 
prišiel p. Perháč, ktorí sa ospravedlnil za meškanie z pracovných dôvodov. OZ schvaľuje VZN 
č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Brezina.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 34/7/2016. 



7a. Starostka obce informovala o ponuke Národného informačného centra SR na vyhotovenie 
„Pečate rozvoja obcí a miest „ za cca 200,- €, ktorú obec získala z hodnotiacej analýzy, v ktorej 
sa  hodnotil  rating  na  základe  ekonomických  údajov,  legislatívy,  vrátane  rozpočtovej 
zodpovednosti,  z  pohľadu   závislosti  príjmov  na  optimalnosti  daní  a  poplatkov, 
nenárokovateľných  položkách  a  taktiež  pre  bežnú  existenciu  samosprávy,  viac  na 
http://www.nissr.sk/hodnotenia-v-samosprave-2/.  Na  zasadnutie  prišiel  p.  Perháč,  ktorí  sa 
ospravedlnil za meškanie z pracovných dôvodov.  OZ berie na vedomie  informáciu a ponuku 
NIC SR na vyhotovenie  „Pečate rozvoja obcí a miest „ za cca 200,- €, neschvaľuje.
Hlasovanie za: 2 , proti: 5, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č. 34/7a/2016.
7b. Starostka informovala o záujme občanov o odkúpenie svietidiel z rekonštrukcie verejného 
osvetlenia, ktoré budú vyradené z evidencie. OZ schvaľuje predaj demontovaných svietidiel z 
verejného osvetlenia , cena za 1 ks / 10,- eur.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č. 34/7b/2016.
7c.  Starostka obce navrhla odmenu pre hl. kontrolórku za rok 2015. OZ schvaľuje odmenu pre 
hl. kontrolórku Ing. Hudačkovú vo výške 200,- eur.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č. 34/7c/2016.
7d. Starostka obce žiada poslancov OZ   o  preplatenie  nevyčerpanej dovolenky za rok 2014. 
OZ schvaľuje starostke obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 1 / Návrh na uznesenie č. 34/7d/2016.
7e. Obec získala v novembri 2015 dotáciu na kapitálove výdavky na rekonštrukciu verejných 
priestranstiev a chodníkov, poslanci v diskusií rozhodli že,  finančné prostriedky sa použijú na 
rekonštrukciu chodníka od Greckokatolíckej cirkvi  smerom na zastávku po bývalé JRD a od 
Základnej školy po č. d. 139. Poslanec Vincej sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia OZ z 
pracovných dôvodov. OZ schvaľuje rekonštrukciu a vypracovanie  rozpočtu  na  chodník od 
Gréckokatolíckej cirkvi  smerom na zastávku po bývalé JRD a od  Základnej školy po č. d. 139.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa :  / Návrh na uznesenie č. 34/7d/2016.
7f. p. Ceran sa zúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva a žiada obec o vykonanie opatrení, 
v dôsledku prívalovej vody,  ktorá spôsobuje škody na jeho pozemku, dochádza k naplavovaniu 
zeminy z priľahlých polí, k znečisťovaniu podzemnej vody v studni. OZ berie na vedomie 
požiadavky p. Cerana a navrhuje podať žiadosť písomne. OZ navrhuje vyvolať jednanie z 
vlastníkmi a užívateľmi priľahlých pozemkov, aby v budúcnosti nedochádzalo k poškodzovaniu 
majetku a pozemkov vo vlastníctve p. Cerana.     
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa :  / Návrh na uznesenie č. 34/7f/2016.

Stanislav Belovič                            Jozef Janči                                      Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 17.02.2016

Uznesenie č.34/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: 

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

Uznesenie č. 34/3/2016  OZ berie na vedomie stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2016.

http://www.nissr.sk/hodnotenia-v-samosprave-2/


Uznesenie č. 34/4/2016  OZ schvaľuje návrh viacročného rozpočtu  obce na roky 2016 – 2018 

a návrh rozpočtu na rok 2016.

Uznesenie č. 34/5/2016  OZ berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci 

Brezina za rok 2015.

Uznesenie č. 34/6 /2016  OZ súhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie po dobu uvedenú v § 

22 ods. 4 písm. b) zákona č. 171/2005 v prevádzke: Hostinec u Bažanta.

Uznesenie č. 34/7/2016  OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Brezina.

Uznesenie č. 34/7a/2016  OZ berie na vedomie  informáciu a ponuku  NIC SR na vyhotovenie 

„Pečate rozvoja obcí a miest „ za cca 200,- €, neschvaľuje vyhotovenie pečate.

Uznesenie  č.  34/7b/2016  OZ  schvaľuje  predaj   demontovaných  svietidiel  z  verejného 

osvetlenia, cena za 1 ks / 10,- eur.

Uznesenie č. 34/7c/2016   OZ schvaľuje odmenu pre hl. kontrolórku Ing. Hudačkovú vo výške 

200,- eur.

Uznesenie č. 34/7d/2016   OZ schvaľuje starostke obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 

rok 2014.

Uznesenie č. 34/7e/2016 OZ schvaľuje rekonštrukciu a vypracovanie  rozpočtu  na  chodník od 

Gréckokatolíckej cirkvi  smerom na zastávku po bývalé JRD a od  Základnej školy po č. d. 

139.

Uznesenie č. 34/7f/2016  OZ berie na vedomie požiadavky p. Cerana a navrhuje podať žiadosť 

písomne. OZ navrhuje vyvolať jednanie z vlastníkmi a užívateľmi priľahlých pozemkov.

V Brezine, dňa : 17.02.2016                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


