
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 9

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 10.06.2020 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
    Brezina za rok 2019
4. Záverečný účet obce Brezina za rok 2019 - návrh
5. Rôzne
6. 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:  Dobrovoľný hasičský
    zbor obce , za zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice: p. Poláka a p. Jančia

Hlasovanie

Za
Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, Pavol Polák

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

Uznesenie č. 9/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program a doplnenie programu rokovania nasledovne: 
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
    Brezina za rok 2019
4. Záverečný účet obce Brezina za rok 2019 - návrh   
5. Dobrovoľný hasičský zbor obce 
6. Rôzne 
7. Záver 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Poláka a
p. Jančia.

3. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
    Brezina za rok 2019 – Ing. Hudačková prečítala správu a  odborné stanovisko k návrhu záverečného
    účtu obce  Brezina  za rok 2019.

Hlasovanie

Za
Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, Pavol Polák



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

Uznesenie č. 9/3/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Brezina za rok 2019.

4.  Záverečný účet obce Brezina za rok 2019 – návrh – bol zverejnený v súlade zo zákonom - bez
pripomienok poslancov.

Hlasovanie

Za
Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, Pavol Polák

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

Uznesenie č. 9/4/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Záverečný  účet  obce  Brezina  za  rok  rok  2019  a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 77.673,77  EUR,  ktorý  po úprave bude znížený o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume
8.848,30 EUR  

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume  77.673,77 
EUR  na:

- vysporiadanie schodku finančných operácii v sume 68.825,47 EUR
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR – ZŠ v sume 2.020,06 EUR
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov stravovacie návyky v sume 828,24 EUR 
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR - obec v sume 6.000,- EUR (kapitálové)

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume - 782,95 EUR  vysporiadať :

- zo  zostatku finančných prostriedkov z roka 2019 ( 3.131,44 €) v sume 782,95 EUR 
Na základe uvedených skutočností  tvorba rezervného fondu za rok 2019 bude vo výške zostatku 
finančných prostriedkov z roka 2019  v sume 2.348,49 €.  (KZ46). Čerpanie v roku 2020  bude na 
výstavbu vodovodu.

5.  Dobrovoľný hasičský zbor  obce  –  starostka  predložila  doručený mail,  zo  dňa  5.6.2020 kde  je
uvedené:  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove na základe doručovaných
informácií vo veci   spôsobe plnenia úloh obcou súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním
záchranných  prác  č.  p.   ORHZ-TV2-306/2020   z 29.05.2020 upresňuje  požiadavku na  poskytnutie
informácie o plnení predmetnej úlohy.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove disponuje informáciou, že oslovená
obec (nad 500 obyvateľov), ktorá má povinnosť  zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) v 
zmysle § 15 a súvisiaceho § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov tento nemá zriadený.  Preto v odpovedi očakávame  informáciu v rozsahu napr. :
1. Či obec plánuje  svoju povinnosť splniť zriadením DHZO  na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou 
požiarov a vykonávaním záchranných prác v blízkom období, či daná problematika bola prerokovaná 
orgánmi obce?



2.Či obec plánuje svoju povinnosť splniť zriadením DHZO  písomnou dohodou o zriadení spoločného 
zboru so susednou obcou, či daná problematika bola prerokovaná  orgánmi obce, či existujú aspoň 
predbežné dohody obcí o zriadení spoločného zboru.

3. Ak obec podľa bodov 1 a 2 má záujem a vyvíja úsilie  smerom k zriadeniu DHZO ale pretrvávajú 
personálne, technické či finančné problémy súvisiace so zriadením zboru (definujte presne).

4. Či obec problematiku zriadenia DHZO na plnenie úloh obce súvisiacich s likvidáciou požiarov 
a vykonávaním záchranných prác nerieši a považuje za okrajovú a nebude plniť, prípadne sa 
predstavitelia obce nevedia zorientovať  v danej problematike a je potrebné poskytnúť rady  obci vo 
veci aplikácie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v oblasti zriaďovania DHZO.

Na záver upresňujeme spôsob aplikácie § 33 ods. 3 – zriadenie protipožiarnej hliadky obce: Obec má 
povinnosť zriadiť DHZO stanovenú v § 15 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi. V § 33 
ods. 2 je z povinnosti  zriadiť  DHZO vyňatá obec ak počet obyvateľov je menší ako 500 
a zriaďovanie protipožiarnej hliadky obce sa týka len týchto obcí.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce, so 
susednou obcou Kazimír alebo Kuzmice, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a 
záchranného zboru v Trebišove a to  poskytnutím poradenstva pri zriaďovaní spoločného 
dobrovoľného hasičského zboru v súlade zo zákonom o ochrane pred požiarmi.

Hlasovanie

Za
Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, Pavol Polák

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

Uznesenie č. 9/5/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru, so susednou
obcou Kazimír  alebo Kuzmice,  v  spolupráci  s  Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného
zboru v Trebišove a to  poskytnutím poradenstva pri zriaďovaní spoločného dobrovoľného hasičského
zboru v súlade zo zákonom o ochrane pred požiarmi.

6. Rôzne – starostka obce informovala:
• plánovaný 29. ročník folklórnych slávnosti, dňa 12.7.2020 sa neuskutoční z dôvodu COVID-19
• o prepracovaní web stránky obce
• o podaní žiadosti o dotáciu v sume 17 000,00 EUR, na ministerstvo financií  – výmena  

gamatiek za radiátory v kultúrnom dome a na obecnom úrade 
• o zapojení sa do výzvy  na bezplatné wifi v obci na verejných priestranstvách cez  Iniciatívu

WiFi4EU https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-  elecom/wifi4eu .V rámci
iniciatívy WiFi4EU môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR.   

• o prácach na cintoríne a pri dome smútku
• o prácach z poskytnutej dotácie v roku 2019 na rekonštrukciu kultúrneho domu v sume 

6 000,00 EUR sa opravia schody do kultúrneho domu, javisko a opona
• o nízkom počte pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce v obci z dôvodu nesúhlasu  úradu

práce kvôli COVID-19

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu


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

           Pavol Polák                                      Jozef Janči                                  Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ  zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 10.06.2020

Uznesenie č. 9/2/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  program  rokovania  a  doplnenie  programu  rokovania,  berie  na
vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú , overovateľov p. Poláka a p. Jančia.

Uznesenie č. 9/3/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Brezina za rok 2019.

Uznesenie č. 9/4/2020
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Záverečný  účet  obce  Brezina  za  rok  rok  2019  a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške + 77.673,77  EUR,
ktorý  po úprave bude znížený o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume 8.848,30 EUR.  
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume  77.673,77 
EUR  na:

- vysporiadanie schodku finančných operácii v sume 68.825,47 EUR
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR – ZŠ v sume 2.020,06 EUR
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov stravovacie návyky v sume 828,24 EUR 
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR - obec v sume 6.000,- EUR (kapitálové)

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume - 782,95 EUR  vysporiadať :

- zo  zostatku finančných prostriedkov z roka 2019 ( 3.131,44 EUR) v sume 782,95 EUR 
Na základe uvedených skutočností   tvorba rezervného fondu za rok 2019 bude vo výške zostatku
finančných prostriedkov z roka 2019  v sume 2.348,49 EUR  (KZ46). Čerpanie v roku 2020  bude na
výstavbu vodovodu.

Uznesenie č. 9/5/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru, so susednou
obcou Kazimír  alebo Kuzmice,  v  spolupráci  s  Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného
zboru v Trebišove a to  poskytnutím poradenstva pri zriaďovaní spoločného dobrovoľného hasičského
zboru v súlade zo zákonom o ochrane pred požiarmi.

Uznesenie č. 9/6/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

V Brezine, dňa : 10.06.2020                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


