
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 10

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 27.08.2020 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019
4. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 - 
    https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/ 
5. Výzva na predkladanie žiadosti o projekt miestny rozvoj, znižovanie chudoby a 
    inklúzia Rómov, kód výzvy: LDI01 - informácie 
6. Rôzne
7. Záver                                                        
      
K bodom rokovania
1. Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
    poslancov.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice - starostka obce za
    zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice: p. Šandorovú a p.  Perháča.

Hlasovanie

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

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

Uznesenie č. 10/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Šandorovú  a p.  Perháča.

3. Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 – bol zverejnený v zákonom
stanovej lehote na úradnej tabuli, t.j. 10.8.2020 bez pripomienok.
Diskusia: Ing. Vincej navrhuje školné znížiť a zmeniť prevádzkový čas materskej školy od 07,00 do
17,00, starostka – takáto požiadavka nebola zo strany rodičov ani z rady školy doručená na obecný
úrad.

Hlasovanie
Za Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči,, Kamil Krajcár, 

Proti Ing. Miroslav Vincej
Zdržal sa Pavol Polák
Neprítomný/í Ing. Ján Kolesár

Uznesenie č. 10/3/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/


4.   Žiadosť  o  návratnú  finančnú  výpomoc  2020  -  https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-
samospravam/  -  starostka  obce  informovala  poslancov  v  súvislosti  s  negatívnym  vývojom
hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou
COVID-19, rezort financií pripravil pre mestá a obce pomoc vo forme bezúročných pôžičiek, len do
výšky  výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo pre obec Brezina činí sumu 11.210
EUR, ktoré sa v budúcnosti môžu premeniť na granty, na základe rozhodnutia vlády SR, podmienkou
podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc je jej schválenie obecným zastupiteľstvom. 

Hlasovanie
Za Ján Perháč, Helena Šandorová, Jozef Janči, Pavol Polák, Kamil Krajcár

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

Uznesenie č. 10/4/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 vo výške 11.200 EUR.

5.  Výzva na predkladanie žiadosti o projekt miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov,
kód výzvy: LDI01 – termín podania projektu  je do 30.10.2020, musí byť vytvorené partnerstvo medzi
obcou, občianskym združením a rozpočtovou organizáciou, spolufinancovanie obce je 0 %, stavebné
práce môžu tvoriť max. 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Hlasovanie

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

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

Uznesenie č. 10/5/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

6.  Rôzne – starostka obce informovala poslancov o:
– oprave lavičiek pri dome smútku
– použití  poskytnutej  dotácie  v  sume  6000,-  EUR  z  roku  2019  na  akciu„  Modernizácia

kultúrneho domu – opravili  sa schody do  kultúrneho domu a javisko, vymenil  sa závesný
systém a opona

– výmene plávajúcej podlahy v základnej škole v jednej triede
– pokládke plávajúcej podlahy v šatni v kultúrnom dome
– oreze stromov v obci
– rekonštrukcií cesty v mesiaci september na ulici Okružnej, Lesnej a Športovej

p. Ing. Miroslav Vincej požiadal o uvoľnenie z členstva v rade školy  v materskej škole v Brezine.
Delegovaný  bol  starostkou  obce  dňa:  31.01.2019  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva.  Jeho
požiadavke bude vyhovené po splnení zákonného postupu, a to vzdaním sa členstva v Rade školy.
Následne bude starostkou obce delegovaný nový člen do Rady školy v Materskej škole v Brezine za
poslancov.

7.  Záver  –  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť  a  ukončila  rokovanie  obecného
zastupiteľstva.
      

      Helena Šandorová                                 Ján Perháč                                  Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ  zapisovateľka

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/


Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 27.08.2020

Uznesenie č. 10/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú , overovateľov p. Šandorovú a p. Perháča.

Uznesenie č. 10/3/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019

Uznesenie č. 10/4/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 vo výške 11.200 EUR.

Uznesenie č. 10/5/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

V Brezine, dňa : 27.08.2020                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


