
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 27
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 13.03.2015 o 18,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: viď. Prezenčná listina
Program: 
2.Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3.Upozornenie prokurátora č. Pd 33/15/8811-3
4.Plat starostu obce 
5.Záver
K bodom rokovania
2.Starostka obce za zapisovateľku určila p.Geňovú, 
za overovateľov zápisnice: p. Beloviča, p. Perháča.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 27/2/2015
3. Starostka obce  predložila poslancom OZ  upozornenie prokurátora č. Pd 33/15/8811-3, 
doručené dňa 16.02.2015 tykajúce sa porušenia § 36 ods.7 písm.c/ zákona 442/2002 Z.z. O 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplanení zákona č. 276/2001 
Z.z.  O  regulácií  v  sieťových  odvetviach  v  znení  neskorších  predpisov.  VZN  o  spôsobe 
nahradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp bolo dňa:  12.02.2015  na zasadnutí  OZ schválené,   uznesením č.26/5/2015. 
Obecné zastupiteľstvo  musí upozornenie prokurátora prerokovať – zobrať na vedomie.
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.27/3/2015
4. Štatistický úrad SR dňa 6. marca 2015 zverejnil priemernu mesačnú mzdu za rok 2014 
ktorá je podstatnou náležitosťou pre výpočet platu starostov od 1. januára 2015 v súlade zo 
zákonom 253/1994 Z.z. OZ schvaľuje plat starostky obce Brezina vo výške 1699,- €
Hlasovanie za: 6 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.27/4/2015

 Stanislav Belovič                           Ján Perháč                                      Jana Geňová
    overovateľ                     overovateľ      zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa: 13.03.2015

Uznesenie č. 27/3/2015 OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora č.Pd 33/15/8811-3 z 
09.02.2015 doručené 16.02.2015

Uznesenie č. 27/4/2015 OZ schvaľuje plat starostky obce Brezina vo výške 1699,- € 

V Brezine, dňa : 13.03.2015                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


