
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 36
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 10.06.2016 o 13,00 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.   Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Brezina za rok 2015 

4.    Návrh zaverečného účtu obce Brezina za rok 2015

5.    Návrh VZN o odpadoch

6.    Rôzne 

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Vincej, p. Prezbruchová  a za zapisovateľa  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 36/2/2016
3.  Ing. Hudačková predložila odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Brezina za
rok 2015. OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zaverečného účtu obce
Brezina za rok 2015.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 36/3/2016
4.  Poslancom  OZ  bol  predložený  návrh  záverečného  účtu  obce  Brezina  a  rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 . OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2015 bez výhrad. OZ schvaľuje schodok rozpočtového hospodárenia v sume -52.582,82 €. OZ
schvaľuje  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške  2.352,59  EUR  a  rezervný  fond  čerpať  na
kapitálové výdavky ( rekonštrukcia KD ).
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 36/4/2016
5. Poslancom OZ bol  predložený návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými  odpadmi  v  obci  Brezina.  OZ  schvaľuje  VZN  obce  Brezina  o  nakladaní  s
komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 36/5/2016
6. Rôzne: Poslancom OZ bol predložený návrh  VZN o určovaní názvov ulíc, verejných 
priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb  v obci Brezina.OZ schvaľuje VZN č. 4/2016  o 
určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb  v obci Brezina.
Starostka obce informovala poslancov OZ o:

– verejnom obstaravaní na opravu peších komunikácií v obci Brezina,

– 25. ročníku folklórných slávnosti, ktoré sa uskutočnia 17.júla 2016, učinkovať budú 
folklórné súbory z Michalian, Kuzmíc, Slivníka, Breziny a folklórný súbor  Čarnica z 
Košíc. Večer bude tanečná zábava s hudobnou skupinou ROXOR  z Kuzmíc.  

– v diskusií poslanci navrhli spraviť ozvučenie v dome smútku. 
OZ schvaľuje VZN č.  4/2016  o určovaní názvov ulíc,  verejných priestranstiev a číslovaní
pozemných stavieb  v obci Brezina.Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č.
36/6/2016.

Ing. Miroslav Vincej                Terézia Prezbruchová                           Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 10.06.2016

Uznesenie č.36/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p.Vincej , 

p. Prezbruchová a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie č. 36/3/2016  OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zaverečného

účtu obce Brezina za rok 2015.

Uznesenie č. 36/4/2016  OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok

2015 bez výhrad. OZ schvaľuje schodok rozpočtového hospodárenia v sume -52.582,82 €. OZ

schvaľuje  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške  2.352,59  EUR  a  rezervný  fond  čerpať  na

kapitálové výdavky ( rekonštrukcia KD ).

Uznesenie  č.  36/5/2016   OZ  schvaľuje  VZN  č.  3/2016  obce  Brezina  o  nakladaní  s

komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Uznesenie  č.  36/6/2016  OZ schvaľuje  VZN č.  4/2016  o  určovaní  názvov ulíc,  verejných

priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb  v obci Brezina.

V Brezine, dňa : 10.06.2016                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


