
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 11

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 02.12.2020 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   
1. Otvorenie.
2.  Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.  Nastúpenie náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva obce Brezina 
     p. Mária Sančiová – zloženie sľubu
4. Poverenie zástupcu starostky obce
5. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
    v súlade so znením § 12 zákona  369/1990 Zb.
6. Delegovanie člena do rady školy pri Materskej škole v Brezine z radov poslancov 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. a II. polrok 2021 
8. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2019 k 31.12.2019
    Účtovná závierka k 31.12. 2019
    Výročná správa za rok 2019 
9. Rôzne
10. Záver                                                         

      
K bodom rokovania
1. Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
    poslancov a náhradníčku p. Máriu Sančiovú.
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice - starostka obce za
    zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov zápisnice p. Krajcára a p. Vinceja.

Hlasovanie

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

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Krajcára  a p. Vinceja.

3. Nastúpenie náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva obce Brezina p. Mária Sančiová –
zloženie sľubu – starostka obce vyzvala p. Sančiovú k zloženiu sľubu v tomto znení:  ,,Sľubujem na
svoju česť a svedomie, že budem  riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného  zastupiteľstva  ich  budem uplatňovať  podľa
svojho  najlepšieho  vedomia  a  svedomia."  čo  poslankyňa  potvrdila  svojím podpisom pod text,  na
osobitnom liste a prevzala menovanie do funkcie, ktoré jej odovzdala starostka obce. 



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

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

Uznesenie č. 11/3/2020
OZ konštatuje, že náhradníčka p. Mária Sančiová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. 

4.  Poverenie zástupcu starostky obce – starostka obce poveruje za zástupcu obce Brezina p. Kamila   
     Krajcára

Hlasovanie
Za Jozef Janči,  Pavol Polák, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa Kamil Krajcár
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/4/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie p.  Kamila Krajcára  na výkon funkcie zástupcu
starostky obce Brezina.

5.  Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
     v súlade so znením § 12 zákona  369/1990 Zb. - poslanci spomedzi svojich radov poveruje p. 
     Kamila Krajcára.

Hlasovanie

Za
Jozef Janči,  Pavol Polák, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej

Proti -
Zdržal sa Kamil Krajcár
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/5/2020
Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  poslanca  Kamila  Krajcára  zvolávaním  a vedením  zasadnutí
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona 369/1990 Zb. 

6.  Delegovanie člena do rady školy pri Materskej škole v Brezine z radov poslancov – starostka obce
za člena do rady školy pri Materskej škole v Brezine z radov poslancov deleguje p. Helenu Šandorovú.

Hlasovanie

Za
Jozef Janči, Kamil Krajcár,  Pavol Polák, Mária Sančiová,  Ing. Miroslav 
Vincej

Proti -
Zdržal sa Helena Šandorová
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/6/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie delegovanie  za člena do rady školy pri Materskej škole v
Brezine z radov poslancov p. Helenu Šandorovú.



7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. a II.  polrok 2021 – Ing. Hudačková
vypracovala  Návrh plánu kontrolnej  činnosti,  zo  dňa 18.11.2020 –  poslanci  schvaľujú  predložený
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. a II. polrok 2021

Hlasovanie

Za
Jozef Janči, Kamil Krajcár,  Pavol Polák, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na   I.  a  II.
polrok 2021.

8. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2019 k 31.12.2019, 
    Účtovná závierka k 31.12. 2019, Výročná správa za rok 2019 – obecné zastupiteľstvo berie na   
    vedomia vypracovanú Správu  nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok
    2019 k 31.12.2019,  Účtovnú závierku k 31.12. 2019 a Výročnú správu za rok 2019.

Hlasovanie

Za
Jozef Janči, Kamil Krajcár,  Pavol Polák, Mária Sančiová, Helena Šandorová,  
Ing. Miroslav Vincej

Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Ján Perháč

Uznesenie č. 11/8/2020
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomia  vypracovanú  Správu  nezávislého audítora  o  výsledkoch
overenia účtovnej závierky za rok 2019 k 31.12.2019,  Účtovnú závierku k 31.12. 2019 a  Výročnú
správu za rok 2019.

9.   Rôzne – starostka obce informovala o:
– úcte k starším - v mesiaci október sme si uctili našich občanov malým darčekom
– príprave žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho domu – vykurovanie, podlahy, zateplenie...
– príprave žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na výstavbu ďalšej časti vodovodu v

sume cca 200.000,00 EUR – pripravuje sa rozpočet na  Športovú ulicu a Cintorínsku ulicu
– príprave silvestrovského punču s novoročným ohňostrojom
– plánovaný  obecný ples dňa 30.1.2021 podľa aktuálnej situácie  súvisiacou s pandémiou korona

vírusu sa pravdepodobne neuskutoční
– p. Janči navrhuje v ZŠ opraviť prístrešok nad vstupom do budovy.

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

         Kamil Krajcár                            Ing. Miroslav Vincej                          Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ  zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 02.12.2020

Uznesenie č. 11/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú, overovateľov p. Krajcára  a p. Vinceja.

Uznesenie č. 11/3/2020
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že náhradníčka p. Mária Sančiová zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 11/4/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie p.  Kamila Krajcára  na výkon funkcie zástupcu
starostky obce Brezina.

Uznesenie č. 11/5/2020
Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  poslanca  Kamila  Krajcára  zvolávaním  a vedením  zasadnutí
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona 369/1990 Zb. 

Uznesenie č. 11/6/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie delegovanie  za člena do rady školy pri Materskej škole v
Brezine z radov poslancov p. Helenu Šandorovú.

Uznesenie č. 11/7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  na   I.  a  II.
polrok 2021

Uznesenie č. 11/8/2020
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomia  vypracovanú  Správu  nezávislého audítora  o  výsledkoch
overenia účtovnej závierky za rok 2019 k 31.12.2019, Účtovnú závierku k 31.12. 2019 a Výročnú
správu za rok 2019.

Uznesenie č. 11/9/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.

V Brezine, dňa : 02.12.2020                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


