
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 41
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 14.12.2016 o 16,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
2. Schválenie  programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3.   Voľba hlavného kontrolóra obce Brezina

4.   Menovanie zástupcu starostu obce Brezina

5.    Rôzne 

6.   Záver

K bodom rokovania
2.  Starostkou  obce  bol  doplnený  program  rokovania   o: Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti
hlavného kontrolóra na rok 2017. Všetci  prítomní súhlasili  s programom rokovania OZ. Za
overovateľov  zápisnice  boli  určení  starostkou  obce:  p.  Prezbruchová,  p.  Perháč,   a  za
zapisovateľa  p.Maťašová
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 41/2/2016
3.  Voľba  hlavného  kontrolóra  obce  Brezina:  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  na  základe
vyhlásenej voľby, do termínu podania prihlášok bola doručená jedna obálka. Po otvorení obálky
OZ konštatuje,  že  Ing.  Monika Hudačková,  ktorá podala prihlášku,  spĺňa  predpoklady na
výkon funkcie a požadované náležitosti . OZ za hlavnú kontrolórku obce Brezina zvolilo Ing.
Moniku Hudačkovú do funkcie  od 1.1.2017.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 42/3/2016
4. Menovanie zástupcu starostu obce Brezina: starostka obce vymenovala za zástupcu starostky
obce p. Jozefa Jančia. OZ berie na vedomie vymenovanie zástupcu starostky obce. 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017: Ing. Hudačková predložila
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017. OZ schvaľuje  návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 41/5/2016
6.  Rôzne:  starostka  obce   navrhuje  odmenu   za  rok  2016  za  kvalitné  plnenie  pracovných
činností nad rámec pracovných povinností pre Ing. Hudačkovú v sume 200,- EUR brutto, OZ
schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 200,- EUR brutto Ing. Hudačkovej za rok 2016.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 41/6/2016
Starostka  obce  informovala   poslancov  o  opätovnom  podávaní  žiadostí  o  dotácie  na
rekonštrukciu materskej školy, miestnych komunikácií, vodovod a kanalizáciu, rekonštrukciu a
modernizáciu  kultúrneho domu. 

Terézia Prezbruchová                     Ján Perháč                                 Renáta Maťašová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 14.12.2016

Uznesenie č.41/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. 

Prezbruchová , p. Perháč a zapisovateľa: p. Maťašová

Uznesenie  č.  41/3/2016   OZ  za  hlavnú  kontrolórku  obce  Brezina  zvolilo  Ing.  Moniku

Hudačkovú do funkcie  od 1.1.2017.

Uznesenie č. 41/4/2016  OZ berie na vedomie vymenovanie zástupcu starostky obce poslanca

Jozefa Jančia. 

Uznesenie č. 41/5/2016   OZ schvaľuje  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce Brezina na rok 2017.

Uznesenie č.  41/6/2016  OZ schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 200,- EUR brutto Ing.

Hudačkovej za rok 2016.

V Brezine, dňa : 14.12.2016                                                                                                            
                                                                                               Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                      starostka obce
                                                                               
 
                                                                                                               


