
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 43
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 7.3.2017 o 15,30 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.   Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce na roky 2017 - 2019    

      a návrhu rozpočtu na rok 2017.

4.  Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu  na rok 2017. 

5.  Správa hl. kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2016.

6. Schválenie nájmu nebytového priestoru - časť kultúrneho domu.

7.  Dom smútku – ozvučenie.

8.  Rôzne

9.   Záver

K bodom rokovania

2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Šandorová, p. Belovič,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/2/2017
3. Ing. Hudačková prečítala stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce na
roky 2017  -  2019   a návrhu  rozpočtu  na  rok  2017.  OZ berie  na  vedomie   stanovisko  hl.
kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce na roky 2017 - 2019  a návrhu rozpočtu na rok
2017
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/3/2017
4.Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu  na rok 2017. OZ
berie  na  vedomie   viacročný  rozpočet  obce  Brezina  na  roky 2017  –  2019.  OZ  schvaľuje
rozpočet obce Brezina  na rok 2017.
Hlasovanie za: 6, proti: , zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/4/2017
5. Ing. Hudačková prečítala správu  o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2016.
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina
za rok 2016.
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/5/2017
6. Schválenie nájmu nebytového priestoru - časť kultúrneho domu -starostka obce konštatuje ,
že nikto neprejavil  záujem o prenájom, z  toho dôvodu sa zámer neschvaľuje.  OZ berie  na
vedomie informáciu starostky obce.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/6/2017.
7.  Dom smútku – ozvučenie. Ozvučenie je prenosné, tak sa môže využívať aj na iné podujatia
OZ schvaľuje zakúpenie ozvučenia .
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 43/7/2017.

Helena Šandorová                     Stanislav Belovič                                Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 7.3.2017

Uznesenie č.43/2/2017 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. 

Šandorová p. Belovič a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie č. 43/3/2017   OZ berie na vedomie  stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného

rozpočtu obce na roky 2017 - 2019  a návrhu rozpočtu na rok 2017

Uznesenie č. 43/4/2017   OZ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Brezina na roky 2017

– 2019. OZ schvaľuje  rozpočet obce Brezina  na rok 2017.

Uznesenie  č.  43/5/2017    OZ  berie  na  vedomie  správu  hl.  kontrolóra  obce  o vykonanej

kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2016.

Uznesenie  č.  43/6/2017  OZ berie  na  vedomie  informáciu  starostky obce  -  zámer  prenajať

nebytový priestor - časť kultúrneho domu.

Uznesenie č. 43/7/2017  OZ schvaľuje zakúpenie prenosného ozvučenia.

V Brezine, dňa : 7.3.2017                                                                                                                
                                                                                               Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                      starostka obce
                                                                               
 
                                                                                                               


