
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 20

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 06.10.2022 o 15,00 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. Žiadosť o správne užívanie únikového východu KD – p. Vincejová

5. Rôzne

6. 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. Krajcárovú, za overovateľov zápisnice p. Šandorovú a p.Sančiovú. 

Hlasovanie

Za Jozef Janči, Kamil Krajcár, Mária Sančiová, Helena Šandorová

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í Pavol Polák, Ján Perháč, Ing. Miroslav Vincej



Uznesenie č. 20/2/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  berie na vedomie 
zapisovateľku zápisnice p. Krajcárovú, overovateľov zápisnice p. Šandorovú a p. Sančiovú.               

K bodu č. 3:

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

Pre neprítomnosť dvoch členov komisie podľa čl.  7 ods.  5 zákona č. 357/2004 Z.z.  o  ochrane
verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení  neskorších  predpisov  –
p.Perháča a p. Ing. Vinceja sa posúdenie oznámenia presúva do ďalšieho zasadnutia OZ.

K bodu č. 4:

Žiadosť o správne užívanie únikového východu KD – p.Vincejová 

Na žiadosť poslanca OZ, aby sa k uvedenému bodu vyjadrili všetci poslanci obecného zastupiteľstva a pre
neprítomnosť  troch  poslancov  sa  táto  Žiadosť  p.Vincejovej  presúva  na  prerokovanie  do  ďalšieho
zasadnutia OZ.

K bodu č. 5:

Rôzne

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo:

• Zamestnanci Obce Brezina v spolupráci s poslancami OZ pripravia dňa 16.10.2022 o 15:00 hod.
posedenie pre seniorov v KD pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. 

• 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.  

• Obec získala dotáciu v sume 14.250 Eur na projekt Wifi pre Teba, zmluva bola podpísaná, je
potrebné zrealizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa.

• Starostka informovala poslancov o voľbách do samosprávy obcí a o voľbách do samosprávnych
krajov, ktoré sa budú konať 29.októbra 2022.

Uznesenie č. 20/3/2022

OZ berie na vedomie informácie v bode rôzne.

K bodu č. 8:

Záver

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

          Helena Šandorová                            Mária Sančiová                             Jana Krajcárová

                overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Brezina  dňa 06.10.2022

Uznesenie č. 20/2/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva,  berie na vedomie
zapisovateľku zápisnice p. Krajcárovú, overovateľov zápisnice p. Šandorovú a p. Sančiovú.

Uznesenie č. 20/3/2022

OZ berie na vedomie informácie v bode rôzne.

V Brezine, dňa 12.10.2022        

                  
                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v. r.
                                                                                                                 starostka obce  


