
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 40
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 15.11.2016 o 19,00 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.   Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

4.   Záver

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Janči, p. Prezbruchová.,  a za zapisovateľa  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 40/2/2016
3.  Obecné  zastupiteľstvo  v  Brezine,  v  súlade  zo  Zákonom  Slovenskej  národnej  rady  č.
346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí § 51 vyhlasilo nastúpenie náhradníka za
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v
ktorom  sa  uprázdnil  mandát.  Náhradníkom  sa  stala  Mgr.  Horváthová  ,  ktorá  zložila  sľub
poslanca OZ v tomto znení:  ,,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".
OZ odovzdalo osvedčenie podpísané starostkou obce,  o tom, že Mgr. Štefánia Horváthová sa
stala poslancom OZ odo dňa: 15.11.2016.
OZ berie na vedomie nastúpenie náhradníka Mgr. Štefániu Horváthovú, za poslanca obecného
zastupiteľstva odo dňa: 15.11.2016
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 40/3/2016
4.  Starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť  a  ukončila  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva.

    Jozef Janči                          Terézia Prezbruchová                              Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 15.11.2016

Uznesenie č. 40/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. Janči, 

p. Prezbruchová a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie  č.  40/3/2016   OZ  berie  na  vedomie  nastúpenie  náhradníka,  Mgr.  Štefániu

Horváthovú, za poslanca obecného zastupiteľstva odo dňa:  15.11.2016.

V Brezine, dňa : 15.11.2016                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


