Obecné zastupiteľstvo obce Brezina
Z Á P I S N I C A č. 16
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
konaného dňa 15. 12. 2021 o 13,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Brezina - návrh

4. VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Brezina - návrh
5. Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2020 k
31.12.2020
Účtovná závierka k 31.12. 2020
Výročná správa za rok 2020
6. Projekt ,, Detské ihrisko k MŠ“ z programu IROP-CLLD-O068-512-005
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Maťaš, parc. č. 285/3, LV 402
8. Usporiadanie vlastníckych prác pod miestnou komunikáciou parc. č. 102. LV 408
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022
10. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Brezina za rok 2021
11. Rôzne
12. Záver

K bodom rokovania:
K bodu č. 1 :
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová, privítala prítomných
poslancov.
K bodu č. 2:
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice - za zapisovateľku
určuje p. Maťašovú, za overovateľov zápisnice p. Šandorovú a p. Sančiovú.
Hlasovanie
Za

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

Proti

-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Maťašovú, overovateľov p. Šandorovú a p. Sančiovú
K bodu č. 3:
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Brezina:
•

bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce na pripomienkovanie po dobu 15
dní

•

neboli prijaté žiadne pripomienky

•

obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo návrh zvýšenia školného za pobyt dieťaťa v Materskej
škole na 13,- EUR, ponecháva ho výške 10,- EUR. Odsúhlasilo následovnú zmenu::
4. Zriaďovateľ zaraďuje školskú jedáleň do II. finančného pásma na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Výška príspevku podľa II pásma s použitím dotácie je nasledovná:
Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

Dotácia na
podporu
výchovy
k stravovací
m návykom

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

1,30 €

Materská škola
od 2 – 6 rokov

Základná škola
Obed
I. stupeň

Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom

Doplatok
zákonného
zástupcu ku
celodennej
strave
0,15 €

Rozdiel medzi
dotáciou a stravnou
jednotkou použitý na
režijné náklady alebo
stravu

1,15 €

1,30 €

0,15 €

Stravník

Obed

Režijné náklady

Úhrada stravníka

Dôchodca *

1,33 €

0,67 €

2,00 €

Cudzí

1,33 €

2,17 €

3,50 €

Zamestnanec **

1,33 €

0,00 €

0,60 €

Výška úhrady a čiastočnej úhrady:

* S trvalým pobytom v obci Brezina
** Smernica o stravovaní zamestnancov obce

Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/3/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Brezina.

K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Brezina:
•

bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce na pripomienkovanie po dobu 15
dní

•

neboli prijaté žiadne pripomienky

•

obecné zastupiteľstvo navrhuje zmenu:
1. zmesový komunálny odpad :
a) na osobu a kalendárny rok 15,- EUR (podľa §78 ods. 1 písm.b je sadzba poplatku 0,4109589
EUR za osobu a kalendárny deň)
b) vo výške 24,- EUR právnická osoba za kalendárny rok (§78, 79, sadzba poplatku je
0,065753424 EUR za zamestnanca a kalendárny deň)
c) vo výške 24,- EUR fyzická osoba podnikateľ za kalendárny rok (§78, 79, sadzba poplatku je
0,065753424 EUR za osobu, resp. zamestnanca za kalendárny deň)

Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/4/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezina.
K bodu č. 5:
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2020 k 31.12.2020
Účtovná závierka k 31.12. 2020
Výročná správa za rok 2020

Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová,, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky za rok 2020 k 31. 12. 2020, Účtovnú závierku k 31. 12. 2020 a Výročnú správu za rok 2020.

K bodu č. 6:
Projekt ,, Detské ihrisko k MŠ“ z programu IROP-CLLD-O068-512-005
Starostka obce informovala o projekte Detské ihrisko k MŠ z programu „Skvalitnenie a rozšírenie
kapacít predškolských zariadení – IROP – CLLD-O068-512-005“ s celkovým rozpočtom 9 774,- Eur.
Zo strany Obce je potrebné odsúhlasiť spolufinancovanie 5% z celkového rozpočtu, čo predstavuje
489,- Eur.
Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/6/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu „Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských
zariadení – IROP – CLLD-O068-512-005“ a súhlasí so spoluúčasťou Obce 5%.

K bodu č. 7:
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Maťaš, parc. č. 285/3, LV 850
Pán Jozef Maťaš podal na Obec Brezina dňa 30. 9. 2021 žiadosť o odkúpenie parcely číslo 285/3 o
výmere 157 m². Pri regulácii potoka Izra došlo asi nedopatrením k zaradeniu parcely pod Obec
Brezina. Obec nemá žiaden prístup k danej parcele. Uvedenú parcelu užíva 30 rokov ako záhradu.
Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie 16/7/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja parcely číslo 285/3, LV č. 850 o výmere 157 m²
spôsobom z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p. Jozefovi
Maťašovi, Talinská 2387/4, Košice.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pán Maťaš predmetnú parcelu č.285/3 užíva už 30 rokov ako časť
záhrady, má ju oplotenú. Pri regulácii potoka Izra došlo asi nedopatrením k zaradeniu parcely pod
Obec Brezina. Obec nemá žiaden prístup k danej parcele a z toho dôvodu je pre obec neupotrebiteľná.
K bodu č. 8:
Usporiadanie vlastníckych práv pod miestnou komunikáciou parc. č. 102, LV 408
Obec, vlastník miestnej komunikácie, dala vypracovať znalecký posudok na zistenie všeobecnej
hodnoty nehnuteľnosti – miestnej komunikácie – evidovanej na LV č. 408, parcelné číslo 102 a na
geometrickom pláne č. 45360090-53/2021, novovytvorená parcela registra „C“ č. 705/1 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 681m² .
Všeobecná hodnota pozemku pod miestnou komunikáciou bude prerokovaná s predávajúcim, v
prípade obojstrannej dohody Obec pripraví návrh kúpnej zmluvy, ktorý bude predložený na
odsúhlasenie OZ na najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/8/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou kúpnej zmluvy, ktorá bude predložená na odsúhlasenie na
najbližšom zasadnutí OZ.
K bodu č. 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022
Z dôvodu PN hlavnej kontrolórky Ing. Hudačkovej, plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. a II. polrok 2022 predložila starostka obce.
Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie 16/9/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022

K bodu č. 10:
Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Brezina za rok 2021
Starostka Obce navrhuje odmenu pre hladnú kontrolórku obce Brezina 200,- Eur /netto/.
Hlasovanie
Za
Proti

Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová,
Ing. Miroslav Vincej
-

Zdržal sa

-

Neprítomný/í

Ján Perháč, Pavol Polák

Uznesenie č. 16/10/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny za rok 2021 hlavnej kontrolórke vo výške 200,Eur /netto/.

K bodu č. 11:
Rôzne
Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo :
•

o získaní dotácie z Ministerstva vnútra SR na projekt „Dobudovanie miestnej komunikácie pre
MRK v obci Brezina“ vo výške 226 000,- EUR,

•

o získaní dotácie z Environmentálneho fondu na Skupinový vodovod II. etapa, vo výške
205 000,- EUR,

•

o očkovaní občanov na COVI-19 v Kultúrnom dome dňa 17. 12. 2021.

K bodu č. 12:
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a celoročnú spoluprácu a popriala príjemné vianočné
sviatky poslancom v kruhu najbližších a veľa zdravia do nového roka 2022.

Mária Sančiová
overovateľ

Helena Šandorová
overovateľ

Renáta Maťašová
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brezina, dňa: 15. 12. 2021
Uznesenie č. 16/2/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Maťašovú, overovateľov p. Šandorovú a p. Sančiovú
Uznesenie č. 16/3/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Brezina.
Uznesenie č. 16/4/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezina.
Uznesenie č. 16/5/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky za rok 2020 k 31. 12. 2020, Účtovnú závierku k 31. 12. 2020 a Výročnú správu za rok 2020.
Uznesenie č. 16/6/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu „Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských
zariadení – IROP – CLLD-O068-512-005“ a súhlasí so spoluúčasťou Obce 5%.
Uznesenie 16/7/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja parcely číslo 285/3, LV č. 850 o výmere 157 m²
spôsobom z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov p. Jozefovi
Maťašovi, Talinská 2387/4, Košice.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pán Maťaš predmetnú parcelu č.285/3 užíva už 30 rokov ako časť
záhrady, má ju oplotenú. Pri regulácii potoka Izra došlo asi nedopatrením k zaradeniu parcely pod
Obec Brezina. Obec nemá žiaden prístup k danej parcele a z toho dôvodu je pre obec neupotrebiteľná.
Uznesenie č. 16/8/2021
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou kúpnej zmluvy, ktorá bude predložená na odsúhlasenie na
najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie 16/9/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022
Uznesenie č. 16/10/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny za rok 2021 hlavnej kontrolórke vo výške 200,Eur /netto/.
V Brezine, dňa : 15. 12. 2021

Ing. Mária Baloghová v. r.
starostka obce

