
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 37
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 19.08.2016 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.   Systém ESMAO- elektronizácia služieb miest a obcí 

4.    Chodníky-informácia

5.    Základná školy -zatečenie

6.    Rôzne 

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Šandorová, p. Ing. Balogh, PhD.,  a za zapisovateľa  p. Geňová.  
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 37/2/2016
3.  Starostka obce informovala o  elektronických službách (ES) pre občanov, firmy, právnické
osoby a  orgány verejnej  moci,  ktoré  je  zo  zákona  obec  povinná  zabezpečiť  najneskôr  od
1.11.2016.  Firma Lomtec.com a.s.  Bratislava   rieši  ES tak,  že  využíva  a  dopĺňa existujúce
agendove systémy obce.  OZ schvaľuje  ponuku firmy LOMTEC.com  a.s.  na  zabezpečenie
elektronickej komunikácie.  
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 37/3/2016
4.  Chodníky  -  firma  SPEEDCOM  s.r.o.  Brehov  predložila  cenovú  ponuku,  ktorá  bola
vyhodnotená  ako úspešná.  Práce  sa uskutočnia  v  mesiaci  september.  OZ berie  na  vedomie
informáciu o úspešnej  cenovej ponuke na opravu peších komunikácií v obci Brezina. 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 37/4/2016
5. Starostka obce informovala  o havarijnom stave strechy  v základnej škole – v júli došlo k
zatečeniu v jednej triede. Poškodenú plávajúcu podlahu a steny rieši poistenie, bola nahlásená
škodová udalosť. OZ berie na vedomie havarijný stav  v  základnej škole a  navrhuje požiadať
KŠU o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu opravu strechy v Základnej
škole.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 37/5/2016
6.Rôzne – starostka obce informovala:  
- v rámci aktivačných prác sa vymaľovali priestory obecného úradu a bowlingu.
- na základe tel.  žiadosti p. Dvorového o vyčistenie potoka Izra ,  obec listom dňa 15.8.2016
vyzvala správcu toku Povodie Bodrogu o riešenie situácie  vyčistenie potoka Izra v hornej časti
kde sú obytné domy .

Helena Šandorová               Ing. Jozef Balogh, PhD.                             Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 19.08.2016

Uznesenie č.37/2/2016 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   

p.Šandorová , p. Balogh a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie  č.  37/3/2016   OZ schvaľuje  ponuku firmy LOMTEC.  com a.s.  ktorá  zabezpečí

elektronickú komunikáciu  pre občanov, firmy, právnické osoby a orgány verejnej moci.

Uznesenie č. 37/4/2016  OZ berie na vedomie informáciu o úspešnej  cenovej ponuke firmy

SPEEDCOM na opravu peších komunikácií v obci Brezina.

Uznesenie č. 37/5/2016   OZ berie na vedomie havarijný stav  v  základnej škole a  navrhuje

požiadať KŠU o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu opravu strechy v

Základnej škole.

V Brezine, dňa : 19.08.2016                           
                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


