
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 32
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 11.11.2015 o 16,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov 
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program: 
2. Schválenie a doplnenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa

zápisnice. 

3. Projekt na miestne komunikácie

4.   Verejné osvetlenie – úver

5.   Kontrola plnenia uznesení

6.   Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
7.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ v Brezine za
      školský rok 2014/2015
8.   Zmluva o dielo – príprava a vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho

      rozvoja obce ( ďalej len „PHSR“)

9.   Delegovanie  člena z poslancov OZ do Rady školy pri Materskej škole v Brezine

10. Rôzne
11. Záver 

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení 
starostkou obce: p. Janči, p. Ing. Vincej  a za zapisovateľku  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 32/2/2015
3. Starostka obce informovala poslancov o výzve č.  13/PRV/2015 Program rozvoja vidieka 
podopatrenie:  7.2  oprávnené  aktivity  výstavba  a  rekonštrukcia   miestnych   komunikácií  a 
chodníkov, aby obec mohla podať žiadosť o poskytnutie dotácie musí dať vypracovať projekt. 
Výzva  bola vyhlásená  dňa: 27.10.2015. OZ schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a chodníkov a poveruje starostku obce s vykonaním ďalších potrebných 
úkonov  súvisiacich s podaním žiadosti o dotáciu.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 32/3/2015
4. Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o schválení nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len NFP) vo výške 74.328,85  € na rekonštrukciu a modernizáciu verejného 
osvetlenia,  starostka   obce  informovala  poslancov OZ o  systéme financovania  projektu  t.j. 
refundácia a o zriadení samostatného neúročeného účtu v Prima banke pre poskytnutie NFP. Po 
poskytnutí  týchto  dokladov,  MHSR vypracuje  návrh  zmluvy.  Práce   bude realizovať  firma 
Montin z Košíc, ktorá vyhrala verejné obstarávanie cez UVO. Celkové náklady na projekt sú 
78. 240,89 € (5% spolufinancovanie projektu),  z toho dôvodu obec musí čerpať úver. Hlavná 
kontrolórka obce Brezina, Ing. Hudačková vypracovala v súlade  s ods. 9 a ods. 13 § 17 zákona 
č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
a preverila podmienky prijatia návratných zdrojov financovania s týmto výsledkom: Obec môže 
čerpať úver do výšky 112.967,06 €,  z toho dôvodu odporúča obecnému zastupiteľstvu  úver, 
ktorý sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu vo  výške: 74.328,85   € ( rozhodnutie  MHSR)  a 
úver, ktorý sa do celkovej sumy dlhu započíta  vo výške: 3.912,04  €  (5 % spolufinancovanie 
projektu) schváliť.



OZ schvaľuje zriadenie neúročeného účtu v Prima banke a čerpanie úveru spolu vo  výške: 78 
240,89  €  na  financovanie  projektu  s  názvom  „Rekonštrukcia  a  modernizáciu  verejného 
osvetlenia v obci Brezina.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 32/4/2015
5. OZ konštatuje, že v plnení je obecný les a  jednanie s Hydromelioraciami š.p.  OZ berie na 
vedomie uznesenia v plnení.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 32/5/2015. 
6. Ing. Hudačková  predložila poslancom  rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 zo dňa: 30.9.2015 
uskutočnené v súlade  s  §  14 ods.  2  písmeno a)  až c)  a  ods  3 zákona č.  583/2004 Z.z.  O 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. OZ 
berie na vedomie RO č.1 a č.2
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 32/6/2015. 
7.  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ v Brezine za
školský  rok  2014/2015  predkladá  Mgr.  Bardzáková.  Rada  školy  sa  vyjadrila,  že  odporúča 
zriaďovateľovi  Obci  Brezina  schváliť  túto  správu.  OZ  schvaľuje   Správu  o  výsledkoch  a 
podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ v Brezine za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.32/7/2015.
8. Zmluvu o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce ( ďalej len „PHSR“) Brezina predložila starostka obce poslancom na schválenie. Z 
dôvodu že  obce  sú povinné  uviesť  svoje  plánovacie  dokumenty do súladu s  požiadavkami 
nového zákona  č. 309/2014 Z.z. O podpore regionálneho rozvoja do 31. decembra 2015. OZ 
schvaľuje podpísanie  zmluvy s REGIONÁLNOU ROZVOJOVOU AGENTÚROU  BOROLO 
zo sídlom v Sobranciach na vypracovanie  a dodanie diela: Program hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja obce 
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.32/8/2015.
9. Za člena  do Rady školy pri Materskej škole v Brezine OZ deleguje p. Prezbruchovú
Hlasovanie za: 7 , proti: 0, zdržal sa : 0 / Návrh na uznesenie č.32/9/2015.
10. Rôzne - starostka obce  informovala o

• dotácií predsedu vlády SR vo výške 25.000,- € na opravu miestnych komunikácií.
• podaní žiadosti o dotáciu (max. výška 5.000,- €) z Programu Obnova dediny na úpravu 

priestranstva pri Bowlingu
• ukončení prác na projekte „ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“, a to 

skládka odpadu pri rómskej osade vedľa cintorína.
• projekte na Rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu – prebieha verejné 

obstarávanie
• o úprave miestnych komunikácií s asfaltovou drťou  na ulici Cintorínskej a pri 

Bowlingu
Starostka obce poďakovala p. poslancovi Belovičovi za zhotovenie  lavičiek na Lesnej ulici. 
Poslanci v  diskusií rozhodli o usporiadaní obecného plesu, dňa: 26.12.2015 s hudobnou 
skupinou Premier z Parchovan, vstupné 20,-€/pár.

Ing. Miroslav Vincej                       Jozef Janči                                      Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ      zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 11.11.2015

Uznesenie č.32/2/2015 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p.Vinceja, 

p. Jančia a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie č. 32/3/2015 OZ schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a chodníkov a poveruje starostku obce s vykonaním ďalších potrebných úkonov 

súvisiacich s podaním žiadosti o dotáciu.

Uznesenie č. 32/4/2015  OZ schvaľuje zriadenie neúročeného účtu v Prima banke a čerpanie 

úveru  spolu  vo  výške: 78  240,89  €  na  financovanie  projektu  s  názvom „Rekonštrukcia  a 

modernizáciu verejného osvetlenia v obci Brezina.

Uznesenie č. 32/5/2015  OZ berie na vedomie uznesenia v plnení.

Uznesenie č. 32/6 /2015 OZ berie na vedomie RO č.1 a č.2

Uznesenie  č.  32/7/2015  OZ schvaľuje  Správu o  výsledkoch a  podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti ZŠ v Brezine za školský rok 2014/2015.

Uznesenie  č.  32/8/2015   OZ  schvaľuje  podpísanie   zmluvy  s  REGIONÁLNOU 

ROZVOJOVOU  AGENTÚROU   BOROLO  zo  sídlom  v  Sobranciach  na  vypracovanie   a 

dodanie diela: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

Uznesenie  č.  32/9/2015   OZ  deleguje  do  Rady  školy  pri  Materskej  škole  v  Brezine  p. 

Prezbruchovú

Uznesenie č. 32/10/2015   OZ berie na vedomie informácie starostky obce  

V Brezine, dňa : 11.11.2015                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r. 
                                                                                                                 starostka obce  


