
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 2

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 31.1.2019 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                       
      1. Otvorenie.

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina -
    prehodnotenie
4. Termín konania FS 2019 – návrh zmeny
5. Delegovanie člena do rady školy v ZŠ a MŠ
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného                  
    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
7. Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019
8. Rôzne
9. Záver                                                        

      
K bodom rokovania
1.Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
poslancov.
2.Starostka obce za zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice: p. Jančia a p. Ing
Vinceja.  OZ berie na vedomie overovateľov p. Jančia a p. Ing. Vinceja a zapisovateľa zápisnice p.
Geňovú.
Hlasovanie: za: 4  proti :0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 2/2/2019
3.Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina – poslanci OZ navrhujú tento
bod  prejednať  na  najbližšom  zasadnutí,  keď  budú  prítomní  všetci  poslanci. OZ  schvaľuje
prejednanie ,, Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina“ na najbližšom
zasadnutí za prítomností všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 4  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 2/3/2019
4.Termín konania FS 2019 –  starostka obce informovala poslancov o termíne konania folklórnych
slávnosti v obci Brezina ktoré sa uskutočnia 14.07. 2019. OZ berie na vedomie konanie FS 2019 dňa
14.7.2019
Hlasovanie: za: 4,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 2/4/2019
5. Delegovanie člena do rady školy v ZŠ a MŠ – starostka obce do rady školy pri ZŠ deleguje p.
Kamila Krajcára a do rady školy pri MŠ deleguje p. Ing. Miroslava Vinceja. 
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného               
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení  ústavného  zákona  č.  545/2005  Z.  z.  -  keďže  nie  sú  prítomní  členovia  komisie,  tento  bod
programu sa nebude prejednávať. OZ konštatuje, že z dôvodu neprítomností všetkých členov komisie
podľa čl.7 ods.5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov starostkou obce predložené oznámenie bude prejednané na
ďalšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za: 4,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č. 2/6/2019
7. Výzva  Rady vlády SR pre  prevenciu  kriminality  na  rok  2019 –  starostka  obce  informovala  o
zverejnení výzvy Rady vlády SR na predkladanie žiadosti o dotácie na projekty z oblasti prevencie
kriminality  na  rok  2019 v  termíne  do  4.marca  2019  a  navrhla  výmenu  zastaralého,  poruchového
obecného rozhlasu za nový, moderný, bezdrôtový. Pripomienka zo strany poslancov OZ bola doložiť
vyjadrenie  o  škodlivosti  bezdrôtového  rozhlasu  na  ľudské  zdravie.  OZ schvaľuje  vypracovanie  a
predloženie žiadosti na projekt ,, Rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci Brezina“. 



Hlasovanie: za: 4,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č.  2/7/2019
8. Rôzne – starostka obce informovala poslancov OZ o: 
– ukončení prác v školskej jedálni (nový obklad, umývačka riadu, nerezové pracovné stoly a skrinky) 
– prebiehajú práce na rekonštrukcii v obecnej kuchyni  – výmena obkladu, dlažby, elektrické rozvody
vodovodného a plynového potrubia
– obec ako zriaďovateľ Základnej školy požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný
stav strechy v základnej škole( výmena krovu a krytiny).
–vývoz  odpadu  –  prebieha  verejné  obstarávanie  na  výber  zberovej  spoločnosti  na  zber,  odvoz
a zneškodnenie odpadu, nakoľko  Združenie Cejkov neplní záväzky v súlade z uzavretou zmluvou.
–kompostéry – 16.01.2019 bola v KD prednáška o zásadách správneho kompostovania, následne budú
občanom rozvezené kompostéry do domácnosti.
–vedúca  školskej  jedálne  žiada  o zmenu finančného pásma stravného z 2.  pásma na  3.  pásmo,  z
dôvodu enormného nárastu cien potravín. Obec pripraví návrh zmeny VZN č. 3/2013. 
OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
 Hlasovanie: za: 4,  proti : 0, zdržal sa: 0, Návrh na uznesenie č.  2/8/2019             
9.  Záver - starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného
 zastupiteľstva.

   Jozef Janči                             Ing. Miroslav Vincej                             Jana Geňová
   overovateľ                        overovateľ      zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 31.01.2019

Uznesenie č. 2/ 2 /2019
OZ berie na vedomie overovateľov p. Jančia, p. Ing. Vinceja, zapisovateľa zápisnice p. Geňovú a
schvaľuje program rokovania obecného zasadnutia podľa pozvánky.
Uznesenie č. 2/ 3 /2019
OZ schvaľuje prejednanie „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina“ na
najbližšom zasadnutí OZ za prítomností všetkých poslancov.
Uznesenie č. 2/ 4 /2019
OZ berie na vedomie termín konania folklórnych slávnosti v obci Brezina v termíne 14.07.2019.
Uznesenie č. 2/ 6 /2019
OZ  konštatuje,  že  z dôvodu  neprítomností  všetkých  členov  komisie  podľa  čl.7  ods.5  zákona
č.357/2004  Z.z. o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení
neskorších predpisov starostkou obce predložené oznámenie  bude prejednané na ďalšom zasadnutí
OZ.
Uznesenie č. 2/ 7 /2019
OZ schvaľuje vypracovanie a predloženie žiadosti na projekt ,, Rekonštrukciu miestneho rozhlasu v
obci Brezina“. 
Uznesenie č. 2/ 8 /2019
OZ berie na vedomie informácie starostky obce.

V Brezine, dňa : 31.1.2019                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


