Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A č. 3
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
konaného dňa 20.03.2019 o 13,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.Otvorenie.
2.Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
3.Žiadosť o pridelenie predajného miesta na „FS 2019“ v Brezine dňa 14.7.2019
4.Žiadosť Gréckokatolícka cirkev Brezina
5.Návrh VZN č. 1/2019 v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019 a návrhu
viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2021
7.Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na roky
2020 – 2021
8.Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2018
9.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
10.Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina
11.Rôzne
12.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. Krajcára a p.
Perháča. Starostka navrhuje doplniť
program rokovania obecného zastupiteľstva bod 12.
Vypracovanie projektu na zateplenie kultúrneho domu na základe výzvy Environmentálneho fondu zo
dňa 18.3.2019 na zateplenie obvodových stien budov.
Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/2/2019
OZ schvaľuje program a doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3.Žiadosť o pridelenie predajného miesta na akcií „Folklórne slávnosti 2019“ v Brezine dňa 14.7.

2019, žiadateľ Mgr. Maroš Kubica, zo dňa 20.1.2019. Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť
o pridelenie predajného miesta za podmienky presne určeného stanovištia na pozemku medzi budovou
materskej školy a bowlingom.

Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/3/2019
OZ schvaľuje predajné miesto pre Mgr. Maroša Kubicu a to, na pozemku medzi budovou materskej
školy a bowlingom.
4.Žiadosť o odpustenie poplatkov KD - dňa 18.3.2019 Gréckokatolícka cirkev farnosť Brezina listom

žiada o odpustenie poplatkov za prenájom sály KD pri organizovaní ,,Majálesu“ pre všetkých
obyvateľov obce Brezina dňa 4. mája 2019 – Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje odpustenie poplatku
za prenájom sály KD na ,,Majáles“ dňa 4.5.2019 ale prevádzkové náklady vo výške 100,- Eur budú
uhradené.
Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/4/2019
OZ schvaľuje odpustenie poplatku za prenájom sály KD na ,,Majáles“ dňa 4.5.2019 ale prevádzkové
náklady vo výške 100,- Eur budú uhradené.
5.Návrh VZN č. 1/2019 v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – p. Vincej navrhuje zrušiť poplatok za pobyt dieťaťa v
materskej škole bez trvalého pobytu v obci Brezina vo výške 30,- Eur. Návrh na uznesenie: OZ
schvaľuje zrušenie poplatku za pobyt dieťaťa bez trvalého pobytu v obci Brezina vo VZN č. 1/2019
o výchove a vzdelávaní
Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/5/2019
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
6.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019 a návrhu viacročného

rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2021 - Ing. Hudačková prečítala stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019 a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina
na roky 2020 – 2021. Stanovisko k návrhu rozpočtu sa nachádza v prílohe. Návrh na uznesenie: OZ
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019
a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2021.

Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/6/2019
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019
a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2021.
7.Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2020

– 2021. Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje rozpočet obce Brezina na rok 2019 a berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Brezina na roky 2020 – 2021.
Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/7/2019
OZ schvaľuje rozpočet obce Brezina na rok 2019 a berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brezina
na roky 2020 – 2021.
8.Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2018. Ing.

Hudačková prečítala správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2018.Návrh na
uznesenie: OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci
Brezina za rok 2018.
Hlasovanie
Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Za
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/8/2019
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za
rok 2018.
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. - po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2018 starostka obce –
ktoré preskúmala komisia v zložení: predseda-Helena Šandorová a členovia-Ján Perháč a Ing. Vincej a
následne vlastnoručne potvrdila podpisom.
9.

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina- OZ

prehodnotilo
predmetné zásady a ponecháva v platnosti doterajšie Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Brezina. Návrh na uznesenie: OZ neupravuje Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Brezina.
Hlasovanie
Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Uznesenie č. 3/10/2019
OZ neupravuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina.
11.Rôzne – starostka obce informovala poslancov OZ o :
• prebiehajúcich prácach ohľadom poriadku a čistoty obce vyhrabávanie verejných priestranstiev
• čistenie rygolov priekop pred domami od nánosov bahna, opadaného lístia, konárov,...
• vyčistenie kontajnerov na cintoríne
• oprava schodov pri dome smútku
• vyčistenie multifunkčného ihriska, oprava sietí
• vyzbieranie odpadkov za dedinou smerom k obciam Kuzmice a Kazimír
• oprava fasády budov v Základnej škole a výmena dverí, oprava schodov pri školskom byte,
•

výmena vstupnej brány
zaslanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MF SR z rezervy predsedu vlády SR na Revitalizáciu
miestneho cintorína ( osvetlenie a úprava cesty na cintoríne, oprava vstupných brán, zakúpenie
lavičiek a odpadových nádob)

12. Vypracovanie projektu na zateplenie kultúrneho domu na základe výzvy Environmentálneho fondu
zo dňa 18.3.2019 v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zateplenia - starostka obce navrhuje vypracovanie projektu na zateplenie obvodových stien a opravu
fasády kultúrneho domu. Maximálna výška dotácie na činnosť L5AP a činnosť L5 je 200 000,00 EUR
a spolufinancovanie vo výške 5 % zo strany obce. Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje vypracovanie
projektu na zateplenie obvodových stien a opravu fasády kultúrneho domu a zaslanie žiadosti na
environmentálny fond.
Hlasovanie
Za

Jozef Janči, Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Pavol Polák,
Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í
Uznesenie č. 3/12/2019
OZ schvaľuje vypracovanie projektu na zateplenie obvodových stien a opravu fasády kultúrneho domu
a zaslanie žiadosti na environmentálny fond.
13. Záver - Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Kamil Krajcár
overovateľ

Ján Perháč
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brezina, dňa: 20.03.2019
Uznesenie č. 3/2/2019
OZ schvaľuje program a doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/3/2019
OZ schvaľuje predajné miesto pre Mgr. Maroša Kubicu a to, na pozemku medzi budovou materskej
školy a bowlingom.
Uznesenie č. 3/4/2019
OZ schvaľuje odpustenie poplatku za prenájom sály KD na ,,Majáles“ dňa 4.5.2019 ale prevádzkové
náklady vo výške 100,- Eur budú uhradené.
Uznesenie č. 3/5/2019
OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Uznesenie č. 3/6/2019
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2019
a návrhu viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2021.
Uznesenie č. 3/7/2019
OZ schvaľuje rozpočet obce Brezina na rok 2019 a berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brezina
na roky 2020 – 2021.
Uznesenie č. 3/8/2019
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za
rok 2018.
Uznesenie č. 3/10/2019
OZ neupravuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezina.
Uznesenie č. 3/12/2019
OZ schvaľuje vypracovanie projektu na zateplenie obvodových stien a opravu fasády kultúrneho
domu a zaslanie žiadosti na environmentálny fond.

V Brezine, dňa : 20.03.2019
Ing. Mária Baloghová v.r.
starostka obce

