
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 8

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 25.02.2020 o 09,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrhu viacročného  
    rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2022
4. Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na 
    roky 2020 - 2022
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2019
6. Rôzne
7. Záver                                                        
      
K bodom rokovania
1. Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
poslancov.
2. Starostka obce do programu rokovania obecného zastupiteľstva doplnila bod programu:
„Žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva, doručenú dňa: 24.2.2020 na obecný úrad, za
zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice: p. Šandorovú a p. Perháča.

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, 
Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Kamil Krajcár, Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 8/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania a doplnenie programu rokovania,
3. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrhu viacročného  
    rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2022
5. Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na 
    roky 2020 - 2022
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2019
7. Rôzne
8. Záver.                 
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  zapisovateľku  zápisnice  p.  Geňovú,  overovateľov  p.
Šandorovú a p. Perháča.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrhu viacročného  
  rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2022 – Ing. Hudačková prečítala odborné stanovisko a
  odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.

Hlasovanie



Za
Ing. Ján Kolesár, Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, 
Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Kamil Krajcár, Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 8/3/2020
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko hlavného  kontrolóra  k  návrhu rozpočtu  obce
Brezina na rok 2020 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2022.
4.  Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na 
     roky 2020 – 2022 – bez pripomienok poslancov.

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, 
Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Kamil Krajcár, Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 8/4/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet  obce  Brezina  na  rok  2020  a  viacročný  rozpočet  obce
Brezina na roky 2020 – 2022.

5.  Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2019 – Ing.
Hudačková prečítala správu. 

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, 
Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Kamil Krajcár, Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 8/5/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v
obci Brezina za rok 2019.

6.  Žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva bola doručená dňa: 24.2.2020 na obecný
úrad  na  prejednanie  na  najbližšom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  -   obecné  zastupiteľstvo
schvaľuje predloženú žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva.  Po upresnení výmery
poľovných pozemkov na základe analýzy geodetickou firmou a po predložení splnomocnenia bude
predmetné splnomocnenie predložené obecnému zastupiteľstvu na odsúhlasenie.

Hlasovanie

Za
Ing. Ján Kolesár, Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, 
Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Kamil Krajcár, Ing. Miroslav Vincej

Uznesenie č. 8/6/2020



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva. Po
upresnení  výmery  poľovných  pozemkov  na  základe  analýzy geodetickou  firmou  a  po  predložení
splnomocnenia bude predmetné splnomocnenie predložené obecnému zastupiteľstvu na odsúhlasenie.

7.  Rôzne – starostka obce informovala o akcií „ Jarná kvapka krvi“, ktorá sa uskutoční 16. 3.2020;
12.7.2020 sa uskutoční 29. ročník folklórnych slávností; 30.1.2021 sa pripravuje  obecný ples.

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

      
        Helena Šandorová                              Ján Perháč                                  Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ  zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 25.02.2020

Uznesenie č. 8/2/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  program  rokovania  a  doplnenie  programu  rokovania,  berie  na
vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú , overovateľov p. Šandorovú a p. Perháča.

Uznesenie č. 8/3/2020
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko hlavného  kontrolóra  k  návrhu rozpočtu  obce
Brezina na rok 2020 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2020 – 2022.

Uznesenie č. 8/4/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet  obce  Brezina  na  rok  2020  a  viacročný  rozpočet  obce
Brezina na roky 2020 – 2022.

Uznesenie č. 8/5/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrolnej činnosti v
obci Brezina za rok 2019.

Uznesenie č. 8/6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva. Po
upresnení  výmery  poľovných  pozemkov  na  základe  analýzy geodetickou  firmou  a  po  predložení
splnomocnenia bude predmetné splnomocnenie predložené obecnému zastupiteľstvu na odsúhlasenie.

V Brezine, dňa : 05.03.2020                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


