
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 5

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 14.08.2019 o 15,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a      
    vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých  
    zriaďovateľom je obec Brezina.
4. Návrh na vypracovanie projektu na základe výzvy OPLZ – Podpora dobudovania základnej     
    technickej infraštruktúry, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
5. Informačný systém v obci Brezina.
6. Rôzne
7. 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. Šandorovú a p.
Ing. Vinceja. 

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í Jozef Janči,  Pavol Polák

Uznesenie č. 5/2/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú , overovateľov p. Šandorovú a p Ing. Vinceja.

 3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a      
    vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých  
    zriaďovateľom je obec Brezina – v súlade zo zmenou finančných pásiem od 1.9.2019 

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, Ing. 
Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í Jozef Janči,  Pavol Polák

Uznesenie č. 5/3/2019



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu  nákladov  na  výchovu  a  vzdelávanie  a  nákladov  spojených  so  stravovaním  v  školách  a
školských zariadeniach, ktorých  zriaďovateľom je obec Brezina.

4. Návrh na vypracovanie projektu na základe výzvy OPLZ – Podpora dobudovania základnej     
technickej  infraštruktúry,  kód  výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2019-1-  starostka  obce  informovala
poslancov o možnosti  predloženia ŽoNFP.  O príspevok môžu požiadať iba   obce s  prítomnosťou
marginalizovaných  rómskych  komunít  zapísaných  v  Atlase  Rómskych  komunít  2013.
Spolufinancovanie  obce  je  minimálne  5%,  je  potrebné  vypracovať  projekt  na  výstavbu chodníka,
rigolu  a  rekonštrukciu  miestnej  komunikácie  na  Cintorínskej  ulici  smerom  k  rómskej  osade,
realizáciou projektu sa zabezpečí lepší prístup a podmienky bývania v rómskej osade.

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, Ing. 
Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í Jozef Janči,  Pavol Polák

Uznesenie č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom:
na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s  predložením ŽoNFP na  SO,  pričom ciele  projektu  sú  v  súlade  s
platným programom rozvoja obce. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

5.  Informačný systém v obci  Brezina – starostka obce predložila  poslancom návrh na informačný
systém v obci, jedná sa o smerové tabule s názvom ulíc.

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, Ing. 
Miroslav Vincej

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í Jozef Janči,  Pavol Polák

Uznesenie č. 5/5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie informačného systému v obci Brezina.

6. Rôzne – starostke obce informovala poslancov o:
– prebiehajúcej výstavbe vodovodu na ulici Brezovej, Okružnej a Hlavnej
– oprave schodov do kultúrneho domu
– asfaltovaní cesty k bowlingu
– prebiehajúcom  verejnom  obstarávaní  na  rekonštrukciu  cesty  na  ulici  Okružnej,  Lesnej  a

Športovej
– poskytnutí finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy – ZŠ Brezina vo

výške 95 000,- EUR
– vypracovaní projektu a žiadosti na výstavbu amfiteátra v rámci MAS v sume 40 000,- EUR



– výzve  Implementačnej  agentúra  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  Slovenskej
republiky,  ktorá  spustila  národný  projekt Podpora  rozvoja  a dostupnosti  terénnej
opatrovateľskej služby – NP TOS, financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,
 z Operačného  programu  Ľudské  zdroje.  Projekt  je  určený  pre obce  do  1000
obyvateľov vrátane. 

– príprave dňa Úcty k starším dňa 13.10.2019.
– zakúpení 12 ks ležadiel pre deti materskej školy, 18 ks stoličiek do školskej jedálne
– upratovaní v základnej škole a hygienickej maľovke v  materskej škole .

7. Záver – starostka obce poďakovala prítomným za účasť a  ukončila rokovanie obecného
    zastupiteľstva.

   Helena Šandorová                         Ing. Miroslav Vincej                             Jana Geňová
       overovateľ                    overovateľ  zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 14.08.2019

Uznesenie č. 5/2/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú , overovateľov p. Šandorovú a p Ing. Vinceja

Uznesenie č. 5/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu  nákladov  na  výchovu  a  vzdelávanie  a  nákladov  spojených  so  stravovaním  v  školách  a
školských zariadeniach, ktorých  zriaďovateľom je obec Brezina.

Uznesenie č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom:
na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s  predložením ŽoNFP na  SO,  pričom ciele  projektu  sú  v  súlade  s
platným programom rozvoja obce. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z
celkových oprávnených výdavkov. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

3.Uznesenie č. 5/5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie informačného systému v obci Brezina.

Uznesenie č. 5/6/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

V Brezine, dňa : 14.08.2019                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


