
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 13

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 15.03.2021 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2021 a návrhu viacročného  
    rozpočtu obce Brezina na roky 2021 – 2023
4. Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina 
    na roky 2021 – 2023
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2020
6. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Brezina za rok 2020
7. Rôzne
8. 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. Sančiová a  p. Šandorová. 

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, Helena 

Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 13/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Sančiovú a p. Šandorovú.  
 
3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2021 a návrhu viacročného
rozpočtu  obce  Brezina  na  roky  2021  –  2023  –  Ing.  Hudačková  prečítala  odborné  stanovisko  a
odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.

Hlasovanie Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, Helena 
Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Za -
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 13/3/2021
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k  návrhu  rozpočtu  obce
Brezina na rok 2021 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2021 – 2023. 

4.  Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2021
– 2023 – bez pripomienok poslancov.



Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, Helena 

Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 13/4/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet  obce  Brezina  na  rok  2021  a  viacročný  rozpočet  obce
Brezina na roky 2021 – 2023.

5.   Správa o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2020 – Ing. Hudačková prečítala
správu.

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, Helena 

Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 13/5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok
2020.

6.  Návrh  odmeny pre  hlavnú  kontrolórku obce  Brezina  za  rok  2020 –  starostka  navrhuje  200,00
EUR /netto.

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, Helena 

Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 13/6/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 200,00 EUR/ netto
za rok 2020.

7. Rôzne – starostka obce informovala
• od 18.01.2021 v obci pôsobí terénna asistentka v rámci národného projektu TA COVID -   je

zameraný  na  riešenie  nepriaznivej  situácie  súvisiacej  s  ochorením COVID-19  v  obciach  s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

• výmena poškodených žalúzií v základnej škole a oprava prístrešku nad vstupom do budovy 
• oprava havarijného stavu prepadnutej cesty na Obchodnej ulici
• oprava cesty v rómskej osade na Cintorínskej ulici a tiež oprava rozbahnenej cesty na Lesnej

ulici
• opravili sme  prasknuté vodovodné potrubie v  materskej škole a v školskej jedálni 

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

        Mária Sančiová                             Helena Šandorová                           Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 15.03.2021

Uznesenie č. 13/2/202
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice  p.
Geňovú, overovateľov p. Sančiovú a p. Šandorovú.  

Uznesenie č. 13/3/2021
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko hlavného  kontrolóra  k  návrhu rozpočtu  obce
Brezina na rok 2021 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2021 – 2023. 

Uznesenie č. 13/4/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet  obce  Brezina  na  rok  2021  a  viacročný  rozpočet  obce
Brezina na roky 2021 – 2023.

Uznesenie č. 13/5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok
2020.

Uznesenie č. 13/6/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 200,00 EUR/ netto
za rok 2020.

V Brezine, dňa : 15.03.2021                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


