
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 14

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 25.06.2021 o 17,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
    obce Brezina za rok 2020
4. Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 - návrh
5. Rôzne
6. 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. Sančiovú, za overovateľov zápisnice p. Jančia a  p. Vinceja. 

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Sančiovú, overovateľov p. Jančia a p. Vinceja.  
 
3. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
obce  Brezina  za  rok  2020 –  Ing.  Hudačková prečítala   Správu  hlavného kontrolóra  a  stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu  obce Brezina za rok 2020. 

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 14/3/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu  obce Brezina za rok 2020.



4.   Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 – návrh, bol zverejnený v
súlade zo zákonom – bez pripomienok poslancov.

Hlasovanie
Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 14/4/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet obce Brezina za rok 2020 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok  rozpočtového hospodárenia vo výške

- 7.442,51  EUR, ktorý  po úprave bude zvýšený o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume -
6.043,65 EUR, 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií  v sume + 23.084,52   EUR
na:

- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 7.442,51 EUR
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ v sume 3.809,- EUR
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky SODB v sume 1.510,01 EUR 
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky strava a réžia ŠJ  v sume 591,61 EUR 
- vysporiadanie  schodku  o nevyčerpané  prostriedky  z podnikateľskej  činnosti  BAR  v sume

133,03 EUR
- tvorbu rezervného fondu  v sume  9.598,36  EUR

      Na základe uvedených skutočností  tvorba rezervného fondu za rok 2020 bude vo výške 
9.598,36  EUR  (KZ46). V rozpočte na rok 2021 sme  tieto finančné  prostriedky nerozpočtovali.  

5.  Rôzne – starostka obce informovala:
• XXX. ročník folklórnych slávnosti Brezina 2021 a vareňe zameški sa neuskutoční,
• na základe spolupráce s Košickým samosprávnym krajom prostredníctvom mobilnej očkovacej

služby sa zorganizovalo očkovanie proti  ochoreniu COVID-19, očkovania sa zúčastnilo  33
osôb,

• do materskej školy sa zakúpilo autíčko na hranie, preliezka v tvare husenice, tabuľové kvety na
zlepšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu  pre naše deti, 

• o vypracovaní projektu na detské ihrisko pri materskej škole.

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

           Jozef Janči                               Ing. Miroslav Vincej                        Mária Sančiová 
            overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 25.06.2021

Uznesenie č. 14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania, berie na vedomie zapisovateľku zápisnice 
p. Sančiovú, overovateľov: p. Jančia a p. Vinceja.  

Uznesenie č. 14/3/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu  obce Brezina za rok 2020.

Uznesenie č. 14/4/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Brezina za rok 2020 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok  rozpočtového hospodárenia vo výške

- 7.442,51  EUR, ktorý  po úprave bude zvýšený o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume -
6.043,65 EUR, 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií  v sume + 23.084,52   EUR
na:

- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 7.442,51 EUR
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ v sume 3.809,- EUR
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky SODB v sume 1.510,01 EUR 
- vysporiadanie schodku o nevyčerpané prostriedky strava a réžia ŠJ  v sume 591,61 EUR 
- vysporiadanie  schodku  o nevyčerpané  prostriedky  z podnikateľskej  činnosti  BAR  v sume

133,03 EUR
- tvorbu rezervného fondu  v sume  9.598,36  EUR

      Na základe uvedených skutočností  tvorba rezervného fondu za rok 2020 bude vo výške 
9.598,36  EUR  (KZ46). V rozpočte na rok 2021 sme  tieto finančné  prostriedky nerozpočtovali.  

V Brezine, dňa : 1.07.2021                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


