
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 18

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 13. 06. 2022 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 záverečného účtu obce Brezina za rok 2021

4. Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

5. Odkúpenie pozemku p. Maťaš, parc. č. 285/3, LV 402

6. Folklórne slávnosti Brezina 2022 - informácie

7. Rôzne

8. 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. Mgr. Maťašovú, za overovateľov zápisnice p. Ing. Vinceja a p. Perháča.

Hlasovanie

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

Helena Šandorová, Ing. Miroslav Vincej

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Pavol Polák



Uznesenie č. 18/2/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie  na  vedomie  zapisovateľku  zápisnice  p.  Mgr.  Maťašovú,  overovateľov  p.  Ing.  Vinceja  a
p. Perháča

K bodu č. 3:

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Brezina na rok 2021.  Kontrolórka
p. Ing. Hudačková prečítala Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021.

Uznesenie č. 18/3/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
obce Brezina za rok 2021.

K bodu č. 4:

Záverečný  účet  obce  Brezina  a  rozpočtové  hospodárenie  za  rok  2021.  Kontrolórka  obce
p. Ing. Hudačková prečítala Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie na rok 2021.

• návrh záverečného účtu  bol  vyvesený  na  úradnej   tabuli  obce,   zverejnený  na   webovej
stránke obce   po dobu 15 dní        

• neboli prijaté žiadne pripomienky       

Hlasovanie

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

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 18/4/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné  hospodárenie  bez výhrad.

1. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prebytok rozpočtového  hospodárenia  vo  výške
137.053,95 EUR.

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok v sume - 67.759,32 EUR zistený z prebytku
po  úprave  o nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo  ŠR  a podľa  osobitného  predpisu
v sume 204.813,27 EUR.

3. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie  zostatku  finančných  operácií
v sume + 86.119,88 EUR na:
- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 67.759,32 EUR
- tvorbu rezervného fondu 10% v sume 1.836,06 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume 16.524,50 EUR (KZ 46)

 V rozpočte na rok 2022 sme tieto finančné prostriedky nerozpočtovali.



K bodu č. 5:

Odkúpenie pozemku p. Maťaš, parc. č. 285/3, LV 402. Zámer predaja spolu s odôvodnením dôvodov
hodných osobitného zreteľa bol OZ schválený uznesením 16/7/2021 dňa 15.12.2021. Tento zámer bol
zverejnený na stránke obce a úradnej tabuli  najmenej 15 dní  pred konaním zasadnutia OZ, t.j.  od
05.05.2022  do 21.05.2022. Neboli prijaté žiadne pripomienky.  Pán  Maťaš ponúkol cenu 4,- EUR/m2.

Hlasovanie

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

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Pavol Polák

Uznesenie č. 18/5/2022

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prevod  majetku  obce  –  pozemku  o  výmere  157  m2
v cene 4,- EUR/m2 kúpnou zmluvou na p. Maťaša, bytom Košice, Talinská 2387/4.

K bodu č. 6:

Folklórne slávnosti Brezina 2022 – informácie.

Starostka obce informovala poslancov OZ o príprave 29. ročníka FS Brezina dňa 10.7.2022. Vystúpia FS
Brezina, FS Roňava Michaľany, Parobci z Dvorianok, FS Roňva Slanské Nové Mesto, Košicki špivaci, FS
Dúbrava, o 21:00 hod. bude Veselica s hudobnou skupinou UNIVERZAL. Občanom bude poskytnutý
guláš, pečená klobása, pivo, kofola, zameška, deťom cukrová vata, atď.  Starostka požiadala poslancov
o súčinnosť pri príprave slávnosti.  

Uznesenie č. 18/6/2022

OZ berie na vedomie informácie o folklórnych slávnostiach 10.7.2022.

K bodu č. 7:

Rôzne

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo:

• Získanie dotácie z KSK na obecné detské ihrisko v sume 3.000,- EUR. Pôvodná žiadosť bola na
9.700,-  EUR.  Do  konca  mesiaca  jún  chceme  zrealizovať  osadenie  prvkov  k jestvujúcemu
detskému ihrisku.

• Bol  dobudovaný  ďalší  úsek  vodovodnej  siete  na  ulici  Športovej  a časti  Cintorínskej.
Momentálne máme podanú žiadosť na budovanie vodovodnej siete na ulici Lesnej.

• Vyjadrenie k návrhu na usporiadanie pozemkov pod stavbou – Voroňák, Kandráčová. Zo strany
obce bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy, z ich strany nebola doposiaľ žiadna reakcia.

• Dobudovanie  miestnych  komunikácii  pre  MRK.  Prebehlo  verejné  obstarávanie  na  výber
dodávateľa. Uspela spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Košice. Verejné obstarávanie je na kontrole na
Ministerstve vnútra.



• Zmluva  na  Amfiteáter  Obec  Brezina  s  PPA  bola  zo  strany  obce  podpísaná.  Nakoľko  ceny
stavebných  materiálov  stúpli,  navýšil  sa  aj  rozpočet  stavby  o 50%.  Pokiaľ  nám  nebude
poskytnutá zvýšená  dotácia, obec nie je schopná z vlastných finančných prostriedkov tento
rozdiel doplatiť.

• Bola opravená prepadnutá cesta na Obchodnej ulici. 

• Obec podala  žiadosť na projekt Wifi pre Teba v sume 15.000,- EUR.

• Na základe podnetu od občana na zriadenie  Z-Boxu, obec zisťovala možnosti. Zriadenie týchto
boxov je možné v obciach od 1500 – 5000 obyvateľov .

• Starostka obce predniesla návrh na úpravu priestranstva za domom smútku, ktoré by bolo
možné využiť ako parkovisko, nakoľko súčasné parkovisko pred domom smútku postačuje pre
6 - 7 vozidiel.

• Štátna ochrana prírody SR nám zaslala informačný list o výhodách a nevýhodách chemického a
biologického postreku proti komárom. Väčšina poslancov bola proti postreku.

• Na multifunkčnom ihrisku boli vymenené siete na bránkach a basketbalových košoch.

• Na základe podnetu od obyvateľov OZ prehodnotilo otváracie hodiny na prevádzke Bowling.
V mesiacoch jún – august budú otváracie hodiny v piatok a sobotu predlžené do 23: 00 hod. 

Uznesenie č. 18/7/2022

OZ berie na vedomie informácie v bode rôzne.

K bodu č. 8:

Záver

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a  ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.

          Ing. Miroslav Vincej                            Ján Perháč                             Mgr.  Renáta Maťašová

                overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brezina  dňa 13. 06. 2022

Uznesenie č. 18/2/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  
berie  na  vedomie  zapisovateľku  zápisnice  p.  Mgr.  Maťašovú,  overovateľov  p.  Ing.  Vinceja  a
p. Perháča

Uznesenie č. 18/3/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
obce Brezina za rok 2021

Uznesenie č. 18/4/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné  hospodárenie  bez výhrad.

1. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prebytok rozpočtového  hospodárenia
vo výške 137.053,95 EUR.

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok v sume - 67.759,32 EUR zistený z prebytku
po  úprave  o nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo  ŠR  a podľa  osobitného  predpisu
v sume 204.813,27 EUR.

3. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie  zostatku  finančných  operácií
v sume + 86.119,88 EUR na:
- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia v sume 67.759,32 EUR
- tvorbu rezervného fondu 10% v sume 1.836,06 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume 16.524,50 EUR (KZ 46)

 V rozpočte na rok 2022 sme tieto finančné prostriedky nerozpočtovali.

Uznesenie č. 18/5/2022

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  prevod  majetku  obce  –  pozemku  o  výmere  157  m2
v cene 4,- EUR/m2 kúpnou zmluvou na p. Maťaša, bytom Košice, Talinská 2387/4.

Uznesenie č. 18/6/2022

OZ berie na vedomie informácie o folklórnych slávnostiach 10.7.2022.

Uznesenie č. 18/7/2022

OZ berie na vedomie informácie v bode rôzne.

V Brezine, dňa 16.06.2022        

                  
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


