
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 19

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 07. 07. 2022 o 07,30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Oznámenie  funkcií,  zamestnaní,  činností  a  majetkových  pomerov  verejného
funkcionára – starostky obce Brezina za rok 2021

4. Určenie volebných obvodov v obci Brezina pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
pre volebné obdobie 2022 – 2026 

5. Určenie počtu poslancov obce Brezina na nové volebné obdobie 2022 – 2026

6. Určene rozsahu výkonu funkcie starostu obce Brezina na nové volebné obdobie 2022 - 2026

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. Krajcárovú, za overovateľov zápisnice p. Poláka a p. Jančia. 

Hlasovanie

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

Helena Šandorová, Pavol Polák

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í  Ing. Miroslav Vincej



Uznesenie č. 19/2/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  

berie  na  vedomie  zapisovateľku  zápisnice  p.  Mgr.  Krajcárovú,  overovateľov  p.  Poláka   a
p. Jančia.

K bodu č. 3:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starostky
obce Brezina za rok 2021.  Pre neprítomnosť p. Ing. Vinceja sa bod č. 3 ponecháva do budúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

K bodu č. 4:

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2022 – 2026.                                         

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. určuje volebné obvody pre voľby
poslancov do obecného  zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to:    1 volebný obvod .

Hlasovanie

Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, 
Helena Šandorová, Pavol Polák 

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Ing. Miroslav Vincej 

Uznesenie č. 19/4/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  schvaľuje volebné obvody pre
voľby poslancov do obecného  zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to:
1 volebný obvod .

K bodu č. 5:

Určenie počtu poslancov Obce Brezina na nové volebné obdobie 2022 – 2026.                                

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. určuje počet poslancov Obce Brezina v    novom volebnom  období r. 2022 – 2026:  

7 poslancov.

Hlasovanie

Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, 
Helena Šandorová, Pavol Polák 

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Ing. Miroslav Vincej 



Uznesenie č. 19/5/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. schvaľuje počet poslancov Obce Brezina v novom volebnom  období r. 2022 – 2026:  

7 poslancov.

K bodu č. 6:

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Brezina na nové volebné   obdobie r. 2022 – 2026.

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v  z.n.p.   určuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  Obce  Brezina  v  novom  volebnom
období  r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie

Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Ján Perháč, Mária Sančiová, 
Helena Šandorová, Pavol Polák 

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Ing. Miroslav Vincej 

Uznesenie č. 19/6/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v  z.n.p.   schvaľuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  Obce  Brezina  v  novom  volebnom
období  r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

K bodu č. 7:

Rôzne

Starostka obce požiadala Obecné zastupiteľstvo o súčinnosť,  počas folklórnych slávností,  ktoré sa
uskutočnia 10.07.2022.

K bodu č. 8:

Záver

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

               Pavol Polák                                  Jozef Janči                         Mgr.  Jana Krajcárová

                overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brezina,  dňa: 07. 07. 2022 

Uznesenie č. 19/2/2022

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  program  rokovania  obecného  zastupiteľstva,  berie  na  vedomie
zapisovateľku zápisnice p. Mgr. Krajcárovú, overovateľov p. Poláka a p. Jančia

Uznesenie č. 19/4/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  schvaľuje volebné obvody pre
voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026,   a to:                     1
volebný obvod.

Uznesenie č. 19/5/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. schvaľuje počet poslancov Obce Brezina v novom volebnom  období r. 2022 – 2026: 

7 poslancov.

Uznesenie č. 19/6/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Brezina v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v  z.n.p.   schvaľuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  Obce  Brezina  v  novom  volebnom
období  r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

V Brezine, dňa : 07. 07. 2022        

                  
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


