
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 17

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 14.03.2022 o 13,00 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 2022 a návrhu viacročného  
    rozpočtu obce Brezina na roky 2022 – 2024
4. Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina 
    na roky 2022 – 2024
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2021
6. Rôzne
7. 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. Polák a  p. Krajcár 

Hlasovanie
Za Kamil Krajcár, Pavol Polák,  Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 17/2/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie na vedomie zapisovateľku zápisnice p. Geňovú, overovateľov p. Poláka  a p. Krajcára  
 
3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Brezina na rok 2022 a návrhu viacročného
rozpočtu obce Brezina na roky 2022 – 2024 –  Kontrolórka p. Ing. Hudačková predložila odborné
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2022 až 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2022. V
stanovisku je  hodnotená zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu,  súlad so všeobecno-záväznými
právnymi predpismi, súlad s nariadenia obce, dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce t.j. bol
zverejnený 17.02.20222 t.j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade so zákonom o obecnom zriadení
a metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Kontrolórka p. Hudačková v závere uviedla, že
odporúča OZ predložený rozpočet schváliť, tak ako bol navrhnutý.

Hlasovanie Kamil Krajcár, Pavol Polák,  Mária Sančiová, Helena Šandorová, 
Ing. Miroslav Vincej

Za -
Proti -
Zdržal sa -
Neprítomný/í Jozef Janči, Ján Perháč



Uznesenie č. 17/3/2022
Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k  návrhu  rozpočtu  obce
Brezina na rok 2022 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2022 – 2024. 

4.  Návrh rozpočtu obce Brezina na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu obce Brezina na roky 2022
– 2024 – bez pripomienok poslancov.

Hlasovanie
Za Kamil Krajcár, Pavol Polák,  Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 17/4/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Brezina na rok 2022 a berie na vedomie viacročný
rozpočet obce Brezina na roky 2022 – 2024.

5.   Správa o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok 2021 – Ing. Hudačková prečítala
správu.

Hlasovanie
Za Kamil Krajcár, Pavol Polák,  Mária Sančiová, Helena Šandorová, 

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

Uznesenie č. 17/5/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok
2021.

6. Rôzne – starostka obce informovala
• poslancov  OZ  o  zriadení  krízového  štábu  obce  Brezina,  prítomným  poslancom  rozdala

menovacie dekréty
• dňa 10.07.2022 sa budú konať folklórne slávnosti
• % triedenia komunálneho odpadu  za rok 2021 máme dobré 41,23%, podali sme žiadosť o

príspevok na envirofond 
• orezávali sme konáre pod vedením VSD

podali  sme žiadosť na KSK na detské ihrisko obecné,  do 30.04.2022 bude vyhodnotenie o
schválení, resp. neschválení dotácie.

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

           Pavol Polák                                   Kamil Krajcár                              Jana Geňová
            overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Brezina,  dňa: 14.03.2022

Uznesenie č. 17/2/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania,  berie  na vedomie  zapisovateľku zápisnice p.
Geňovú, overovateľov p. Poláka a p. Krajcára.  

Uznesenie č. 17/3/2022
Obecné zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  Stanovisko  hlavného kontrolóra  k  návrhu  rozpočtu  obce
Brezina na rok 2022 a návrhu viacročného  rozpočtu obce Brezina na roky 2022 – 2024. 

Uznesenie č. 17/4/2022
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozpočet  obce  Brezina  na  rok  2022  a  viacročný  rozpočet  obce
Brezina na roky 2022 – 2024.

Uznesenie č. 17/5/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonanej kontrolnej činnosti v obci Brezina za rok
2021.

V Brezine, dňa : 15.03.2022                          
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


