
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 13

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine konaného dňa 22. júna 2012.

Prítomní: Jozef Adam, Ing. Jozef Balogh, PhD., Jozef Janči, Terézia Prezbruchová
Neprítomný: Mgr. Štefánia Horvathová, Michal Kover, Štefan Vojtko
Program:

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva
a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy  
3. Návrh zaverečného účtu obce za rok 2011 – odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu zaverečného účtu.
4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brezina
5. Prehodnotenie platu starostky obce Brezina podľa zákona č. 154/2011
6. Rekonštrukcia obecného rozhlasu.
7. Studňa v romskej osade-ukončenie diela.
8. Úprava cintorína
9. Folklórne slávnosti 2012 -organizačné pokyny.

     10.Rôzne
11. Záver

1.   Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného zastupiteľstva.
       a) Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili navrhovaný program   
           zasadnutia.
Za : 4
Proti: 0
Zdržalo sa:0

 b) Do návrhovej komisie boli zvolení: Terézia Prezbruchová, Ing. Jozef Balogh,    
     PhD.,
 c ) Za overovateľov zápisnice  boli určení: Jozef Janči, Jozef Adam,
 d) Za zapisovateľku zápisnice bola určená Jana Geňová

 
      2.   Trvalé úlohy – obecný les v štádiu riešenia
       

3.  Ing. Hudačková predložila: 
a)návrh zaverečného účtu obce Brezina za rok 2011. 



viď.príloha: návrh záverečného  účtu.

b) odborné stanovisko  k návrhu záverečného účtu obce Brezina.  
c) OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č 13.3.2012

– Vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu, schodok rozpočtu vo výške 
-161.786,94 EUR sa vykryje takto: 
1. Zo zostatku finančných operácií vo výške + 161.786,94 EUR 
Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia vo výške 9.041,40 EUR 
sa vykoná takto: 
1. Nevyčerpaná dotácia na rómsku studňu v sume 5.452.- EUR 
Do rezervnéhofondu sa pridelí 3.589,40 EUR 

– Tvorba a použitie rezervného fondu obce Brezina:
– a)počiatočný stav 2.338,77€ (110,92 je 10%)
– b)tvorba                3.589,40€ 
– c)konečný stav     5.928,17€ (110,92 je 10%)

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:
– suma 2.227,- € na nákup automobilu pre obec Brezina
– suma 3.590,25 € na ….........................(určí OZ )

4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brezina poslanci 
schvaľujú.
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

5. OZ prehodnotilo plat starostky obce Brezina podľa zákona č. 154/2011 na 
sumu: 1.557,- EUR 
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

– 6. Bola podaná žiadosť  na rekonštrukciu miestného rozhlasu na MF SR z 
dôvodu, že je nutná rekonštrukcia MR.

– 7. Starostka obce informovala o ukončení rekonštrukcie studne v rómskej 
osade.

– 8. OZ  súhlasí s návrhom a to na miestnom cintoríne , aby sa upravil priestor 
na nové hrobové miesta, pre tých občanov ktorí , nechcú robiť pomníky, len 
malú tabuľu v rozmere cca  A2.
9. Starostka obce  rozdelila úlohy pri FS 2012 



10.a/. OZ ruší  uznesenie č. 8.4.2011 v celom rozsahu- z dôvodu geometrický 
plán č. 11/2011- bol zle zameraný, neplatný.
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
10.b/.OZ schvaľuje spôsob predaja – zámer predaja majetku obce z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.

            Jedná sa o pozemky na parc. 1049/2 LV č. 850 a na parc. 1050/2 LV č. 850.
            Osobitný zreteľ predaja týchto pozemkov v katastrálnom území obce Brezina 
           sú tieto  dôvody: 

– rómska osada, v ktorej žijú nepretržite rómovia a tieto pozemky užívajú.
– na týchto  pozemkoch stoja už asi 80 rokov rodinné domy rómských 

obyvateľov , ktoré postavili ich predkovia, pred rokom 1976, 
– poloha  pozemkov , prístup a tvar  nie sú pre obec vhodné pre iné využitie. 

           Za : 4
           Proti: 0
           Zdržalo sa:0
            Príloha : zámer obce predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa , ktorí 
bude zverejnený na úradnej tabuli obce Brezina, najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
predaja.

11.Na záver sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a 
ukončila  zasadanie OZ.

    Jozef Adam                         Jozef Janči                               Jana Geňová
    overovateľ      overovateľ             zapisovateľka


