
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 15

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 21.09.2021 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Splnomocnenie na výkon práva poľovníctva
4. Vodovodná sieť v obci Brezina
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
navrhuje doplnenie programu rokovania – Oznámenie funkcií,  zamestnaní,  činností  a majetkových
pomeroch za rok 2020 predkladá starostka obce, zapisovateľku určuje p. Geňovú, za overovateľov
zápisnice p. Krajcára a  p. Perháča. 

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

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

Uznesenie č. 15/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program a doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Krajcára a  p. Perháč.  
 
3. Splnomocnenie  na  výkon  práva  poľovníctva  –  dňa  25.2.2020  obecné  zastupiteľstvo  schválilo
žiadosť o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva s tým, že po špecifikácií poľovných pozemkov
vo vlastníctve obce Brezina začlenené do poľovného revíru č. 8  na základe analýzy geodetickej firmy
bude toto plnomocenstvo predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

Hlasovanie
Za Jozef Janči,  Ján Perháč, Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa Kamil Krajcár,
Neprítomný/í Pavol Polák, Mária Sančiová

Uznesenie č. 15/3/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  predložené  ,,Plnomocenstvo“,  súčasťou  ktorého  je  Špecifikácia
poľovných pozemkov vlastníka začlenených do poľovného revíru č. 8 Brezina.



4.  Vodovodná sieť v obci Brezina – starostka obce informovala o žiadosti na výstavbu vodovodu na
rok 2021 z Environmentálneho fondu vo výške 204 660,00 EUR, žiaľ dotácia na rok 2021 nebola
ministrom životného prostredia SR podporená. Celkové náklady projektu sú vo výške 1 451 933,00
EUR, doposiaľ preinvestované finančné prostriedky z vlastných zdrojov a dotácií boli vo výške 420
553,00 EUR, obec naďalej každoročné podáva žiadosti o dotáciu na ukončenie a zároveň naplnenie
základného  cieľa  -  zásobovanie  obyvateľstva  a  objektov  občiansko-technickej  vybavenosti  pitnou
hygienicky nezávadnou vodou.

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

Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í  Pavol Polák Mária Sančiová

Uznesenie č. 15/4/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k Vodovodnej sieti v obci Brezina.

5.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch za rok 2020 predkladá starostka
obce – komisii obecného zastupiteľstva v Brezine na ochranu verejného záujmu za účelom zistenia, či
povinná osoba: starostka obce p. Ing. Mária Baloghová predložila v termíne stanovenom zákonom
,,Oznámenie  funkcií,  zamestnaní,  činností  a  majetkových pomeroch za  rok  2020“ (tzv.  majetkové
priznanie)  počas  výkonu  verejnej  funkcie  do  30.  apríla  každého  kalendárneho  roka.  Komisia
konštatovala: majetkové priznanie bolo predložené včas t.j. 16.03.2021, obsahuje všetky náležitosti v
zmysle zákona, výkon funkcie starostky obce nie je v rozpore so zákonom č. 357/2001 Z. z. a spĺňa
všetky podmienky.

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

Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í  Pavol Polák Mária Sančiová

Uznesenie č. 15/5/2021
Obecné  zastupiteľstvo  konštatuje,  že  starostka  Obce  Brezina  p.  Ing.  Mária  Baloghová  podala
majetkové priznanie za rok 2020 dňa 16.03.2021(č.j. 53/2021) v zákonom stanovenej lehote, t. j.  do
30.  apríla  kalendárneho  roka  počas  výkonu  verejnej  funkcie,  majetkové  priznanie  spĺňa  všetky
požiadavky  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov v zn.n.p.

6. Rôzne – starostka obce informovala:
• o petícií na záchranu Nemocnice s poliklinikou v Trebišove,
• zateplenie KD – žiadosť o dotáciu vo výške 380 000,00 EUR neschválená, 
• firma Unitrix podala žiadosť o stanovisko k výstavbe vysoko rýchlostného optického internetu,
• v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším obec zakúpi malý darček pre dôchodcov,  

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

Ing. Miroslav Vincej
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í  Pavol Polák Mária Sančiová

Uznesenie č. 15/6/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie.



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

          Kamil Krajcár                                   Ján Perháč                                 Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 21.09.2021

Uznesenie č. 15/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania, berie na vedomie zapisovateľku zápisnice 
p. Geňovú, overovateľov: p. Krajcára a p. Perháča.  

Uznesenie č. 15/3/2021
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  predložené  ,,Plnomocenstvo“,   súčasťou  ktorého  je  Špecifikácia
poľovných pozemkov vlastníka začlenených do poľovného revíru č. 8 Brezina.

Uznesenie č. 15/4/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie k Vodovodnej sieti v obci Brezina.

Uznesenie č. 15/5/2021
Obecné  zastupiteľstvo  konštatuje,  že  starostka  Obce  Brezina  p.  Ing.  Mária  Baloghová  podala
majetkové priznanie za rok 2020 dňa 16.03.2021(č.j. 53/2021) v zákonom stanovenej lehote, t. j.  do
30.  apríla  kalendárneho  roka  počas  výkonu  verejnej  funkcie,  majetkové  priznanie  spĺňa  všetky
požiadavky  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov v zn.n.p.

Uznesenie č. 15/6/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie.

V Brezine, dňa : 21.09.2021                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


