Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 29
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 8.06.2015 o 16,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: viď. Prezenčná listina
Program:
2.Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Brezina za rok 2014
4.Záverečný účet obce Brezina za rok 2014
5.Štúdia projekt – odpadové hospodárstvo
6. Vznik združenia
7. Cesta na Cintorínskej ulici
8. Pozemok pre ČOV
9. Rôzne
10. Záver
K bodom rokovania
2.Program bol schválený, za overovateľov zápisnice boli schválený: p.Šandorová,
p.Prezbruchová a za zapisovateľku p.Geňová,
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 29/2/2015
3. Hlavná kontrolórka Ing. Hudačková predniesla poslancom Stanovisko hl. kontrolóra k
návrhu záverečného účtu obce Brezina za rok 2014. OZ berie na vedomie Stanovisko hl.
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Brezina za rok 2014.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 29/3/2015
4. Hlavná kontrolórka Ing. Hudačková predložila poslancom Záverečný účet obce Brezina za
rok 2014. OZ prerokovalo a schvaľuje Záverečný účet obce Brezina a celoročné hospodárenie
bez výhrad. OZ schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 13.150,44 €. OZ
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 7.127,22 € (povinná tvorba v sume 1.315,04 € ) a
rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky. OZ rozhodlo že finančné prostiedky sa použijú na
kapitálové výdavky realizáciu novej stavby - vodovod.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0 / Návrh na uznesenie č. 29/4/2015
5. Starostka obce informovala poslancov o výzve na likvidáciu nelegálných skládok v obci,
spoluúčasť obce 5 %, Cena za vypracovanie projekt a štúdiu bude do 1.000,-eur. OZ schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu na likvidáciu nelegálnych skládok v obci a vypracovanie projektu,
štúdie za cenu 1.000,-€
Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/5/2015.
6. Starostka informovala poslancov o založení združenia pod názvom „Mikroregión Izra“
spolu s obcami Michaľany, Lastovce a Kazimír pre účely výstavby ČOV, vodovodu a
knalizácie. Poslanci OZ schvaľujú vznik združenia Mikroregión Izra a vstup obce Brezina do
Mikroregiónu Izra.
Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/6/2015.
7.Starostka obce informovala OZ o obecnom pozemku, ktorý slúži ako miestna komunikácia,
prístupová cesta k rodinným domom na cintorínskej ulici, je potrebné zistiť predbežnú cenu od
3 firiem na vybudovanie cesty a zároveň vyvolať jednanie s Hydromelioraciámi, nakoľko aj v
tejto oblasti sú kanály, ktoré sú zarastené zanesené hlinou, neudržiavané, spôsobujú škody na
majetku.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/7/2015.
8. Starostka obce informovala poslancov vysporiadať pozemok pre ČOV v lokalite byvalého
ihriska, nakoľko žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na Envirofond je potrebné zaslať

do októbra 2015. OZ schvaľuje odkúpenie pozemku pre čističku odpadových vôd v lokalite
bývalého ihriska za 2,- eur / 1m² ( parc.č. 354,356,357,358). / a zámenu pozemku
Reformovanej kresťanskej cirkvi, KN – C č. 770/3 , o výmere 257 m² , pričom dôvod hodný
osobitného zreteľa je verejno-prospešný zámer.
Hlasovanie za: 5 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/8/2015.
9a. Starostka obce informovala poslancov OZ o uskutočnení FS 2015, ktoré sa uskutočnia
19.7.2015 o 17,00 hod. v KD učinkovať budú FS z Košíc, Trebišova, Kuzmíc a Plechotíc,
poslanci navrhujú zorganizovať tanečnú zábavú dňa: 19.7.2015 zo začiatkom o 21,00 hod. a
osloviť hudobnú skupinu za cenu do 500,- eur.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/9a/2015.
9b. Starostka obce informovala poslancov o prácach na II. etape kamerového systému v obci a
navrhuje umiestnenie kamier na obecné budovy a verejné priestranstvá, a to: Dom smútku,
Základná škola, Bowling, vstupy do obce ul. Hlavná a Brezová a stred obce pred Jednotou.
OZ schvaľuje umiestnenie kamier v týchto lokalitách: Dom smútku, Základná škola, Bowling,
vstupy do obce ul. Hlavná a Brezová a stred obce pred Jednotou.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.29/9b/2015.

Helena Šandorová
overovateľ

Terézia Prezbruchová
overovateľ

Jana Geňová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 8.6.2015
Uznesenie č. 29/2/2015 OZ schvaľuje programu zasadnutia,
Šandorová, Prezbruchová, zapisovateľ: Geňová.

overovateľov zápisnice:

Uznesenie č. 29/3/2015 OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce Brezina za rok 2014.
Uznesenie č. 29/4/2015 OZ schvaľuje Záverečný účet obce Brezina a celoročné hospodárenie
bez výhrad. OZ schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 13.150,44 €. OZ
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 7.127,22 € (povinná tvorba v sume 1.315,04 € ) a
rezervný fond čerpať na kapitálové výdavky. OZ rozhodlo že finančné prostiedky sa použijú na
kapitálové výdavky realizáciu novej stavby - vodovod.
Uznesenie č.29/5/2015 OZ schvaľuje vypracovanie projektu - štúdie za cenu 1.000,-€ a
podanie žiadosti o dotáciu na likvidáciu nelegálnych skládok v obci.
Uznesenie č.29/6/2015 OZ schvaľuje vznik združenia Mikroregión Izra a vstup obce Brezina do
Mikroregiónu Izra.
Uznesenie č.29/7/2015 OZ schvaľuje osloviť 3 firmy na výstavbu cesty na cintorínskej ulici a
doporučuje starostke obce vyvolať jednanie s Hydromelioráciami š.p.ohľadne ich kanálov.
Uznesenie č.29/8/2015 OZ schvaľuje odkúpenie pozemku pre čističku odpadových vôd v
lokalite bývalého ihriska za 2,- eur / 1m² ( parc.č. 354,356,357,358). / a zámenu pozemku
Reformovanej kresťanskej cirkvi, KN – C č. 770/3 , o výmere 257 m² , pričom dôvod hodný
osobitného zreteľa je verejno-prospešný zámer.
Uznesenie č.29/9a/2015 OZ berie na vedomie informácie o FS a schvaľuje tanečnú zábavu s
hudobnou skupinov za cenu do 500,-€.
Uznesenie č.29/9b/2015 OZ schvaľuje umiestnenie kamier v týchto lokalitách: Dom smútku,
Základná škola, Bowling, vstupy do obce ul. Hlavná a Brezová a stred obce pred Jednotou.
V Brezine, dňa : 8.06.2015
Magdaléna Balogová v.r.
starostka obce

