
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 7

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 6.12.2019 o 10,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Návrh VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku
4. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
    odpady
5. Návrh VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch
6. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2018 k 31.12.2018
    Účtovná závierka k 31.12.2018
    Výročná správa za rok 2018
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2020
8. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Brezina za rok 2019
9. Rozpočtové opatrenie č. 3
10. Rôzne
11. Záver                                                        
      
K bodom rokovania
1. Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
poslancov.
2. Starostka obce za zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice: p. Jančia 
    a p. Krajcára

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/2/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú , overovateľov p. Jančia a p. Krajcára.

3. Návrh VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku
– bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce na pripomienkovanie po dobu na 15 dní na
      pripomienkovanie
– pripomienky neboli žiadne

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -



Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku

4. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
   odpady

– bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce na pripomienkovanie po dobu na 15 dní
na pripomienkovanie

– pripomienky neboli žiadne
– obecné zastupiteľstvo navrhuje zmenu: 

1. zmesový komunálny odpad:
a)   na  osobu a kalendárny rok:  11,-  EUR (podľa  §  78  ods.1  písm.  b)  je  sadzba poplatku
0,030136986 EUR za osobu   a kalendárny deň)

b) vo výške 20,00 EUR  právnická osoba za kalendárny rok ( § 78,79, sadzba poplatku je
0,05479452 EUR za zamestnanca a kalendárny deň)

c) vo výške 20,00 EUR  fyzická osoba podnikateľ za kalendárny rok (§ 78,79, sadzba  

 poplatku je 0,05479452  EUR za osobu resp. zamestnanca za kalendárny deň)

Vyvezená bude iba zberná nádoba s objemom 110 l, 120 l,  označená nálepkou s logom
zbernej  spoločnosti  ,,FÚRA“,  ktorú  obdrží  každý  po  zaplatený  poplatku  za  vývoz
komunálneho odpadu, na začiatku kalendárneho roka

– pre 1  až  4  člennú domácnosť jedna zberná nádoba na jeden vývoz

– pre 5  a viac člennú domácnosť dve zberné nádoby na jeden vývoz

Pôvodca odpadu, si môže v prípade potreby zakúpiť od obce zberné vrecia s objemom
120 l označené logom firmy ,,FÚRA“ 1 kus/ 1,32 EUR.

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/4/2019
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN  č.  1/2020  o  miestnych  daniach  a  poplatku  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.



5. Návrh VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch 
– bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce na pripomienkovanie po dobu na 15 dní

na pripomienkovanie
– pripomienky neboli žiadne

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch. 

6. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2018 k 31.12.2018
    Účtovná závierka k 31.12.2018
    Výročná správa za rok 2018 

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/6/2019 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky za rok 2018 k 31.12.2018 Účtovnú závierku k 31.12.2018 Výročnú správa za rok 2018.

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2020
-  Ing. Hudačková predložila plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/7/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok
2020



8.  Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Brezina za rok 2019 
– starostka navrhuje 200,00 EUR /netto.

 
Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/8/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny  hlavnej kontrolórke vo výške 200,00 EUR/ netto
za rok 2019.

9. Rozpočtové opatrenie č. 3

Hlasovanie

Za
Kamil Krajcár,  Ján Perháč, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej, Jozef Janči,  Pavol Polák

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 7/9/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3.

10. Rôzne – starostka obce informovala

– o informačnom systéme v obci, smerové tabule s názvami ulíc 
– spoločné privítanie nového roka 2020, kedy sa bude podávať punč a čaj
– 8.2.2020 obec usporiada ples 
– p.  Krajcár  počas  roka  2019 vykonal  pre  obec  práce,  preto  mu bude vyplatená  odmena za

vykonané  práce  v  zmysle  Zásad  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce
Brezina.

       Jozef Janči                                       Kamil Krajcár                                 Jana Geňová
       overovateľ                    overovateľ  zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 6.12.2019

Uznesenie č. 7/2/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú , overovateľov p. Jančia a p. Krajcára.

Uznesenie č. 7/3/2019



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2019 o verejnom poriadku.

Uznesenie č. 7/4/2019
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN  č.  1/2020  o  miestnych  daniach  a  poplatku  za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie č. 7/5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch. 

Uznesenie č. 7/6/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky za rok 2018 k 31.12.2018 Účtovnú závierku k 31.12.2018 Výročnú správa za rok 2018.

Uznesenie č. 7/7/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a  II. polrok 2020

Uznesenie č. 7/8/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny  hlavnej kontrolórke vo výške 200,00 EUR/ netto
za rok 2019.

Uznesenie č. 7/9/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3.

Uznesenie č. 7/10/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce. 

V Brezine, dňa : 6.12.2019                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                                 starostka obce  


