
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 1

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine
 konaného dňa 10.11.2022 o 20,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
                   

1. Štátna hymna, otvorenie zasadnutia  obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce Brezina

4. Odovzdanie  osvedčenia  o zvolení  za  starostu  obce  a zloženie  sľubu  novozvolenej  starostky
obce Brezina pre volebné obdobie r. 2022 - 2026

5. Odovzdanie  osvedčení  o zvolení  za  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a zloženie  sľubu
poslancov novozvoleného OZ obce Brezina pre volebné obdobie r. 2022 - 2026

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

8. Poverenie  poslanca  OZ,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutie  OZ  v prípadoch
podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu

10. Zriadenie 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 a voľba jej členov

11. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a voľba jej členov

12. Určenie platu starostky obce

13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke za rok 2022

14. Rôzne

15. Záver                                                               



K bodom rokovania:

K bodu č. 1 : 
Po zaznení štátnej hymny SR starostka obce Ing. Mária Baloghová otvorila ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, privítala všetkých prítomných na tomto
zasadnutí.

K bodu č. 2 :

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starostka obce za zapisovateľku určila p. Krajcárovú, za overovateľov zápisnice p. Jančia a p. Poláka. 

K bodu č. 3 :

Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Brezina

Starostka obce požiadala predsedníčku miestnej volebnej komisie Mgr. Janu Krajcárovú o informáciu
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Brezina, konaných dňa 29.10.2022.

Pani Krajcárová informovala:

V našej obci bol vytvorený jeden volebný obvod. Volieb sa mohlo zúčastniť celkom 526 oprávnených
voličov.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bolo 165, čo je 31,30%.

Za starostku obce Brezina bola zvolená Ing. Mária Baloghová, s počtom platných hlasov 154. 

Kandidáti,  ktorí  boli  zvolení  za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:

1. Jozef Janči ….........................................  107

2. Kamil Krajcár ….....................................   98

3. Pavol Polák …........................................   89

4. Ing. Štefan Beľuš …................................   86

5. Matej Zajac …........................................   85

6. Eva Köverová …......................................   81

7. Ing. Miroslav Vincej …............................   78

Voľby prebehli v pokojnej atmosfére, v súlade so zákonom, za čo všetkým členom volebnej komisie a
zapisovateľke patrí úprimná vďaka.

Novozvolenej pani starostke a poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch
rokoch spoločne urobíte maximum v prospech našich občanov a celej obce.

K bodu č. 4 :

Odovzdanie  osvedčenia  o zvolení  za  starostu  obce  a zloženie  sľubu  novozvolenej  starostky  obce
Brezina pre volebné obdobie r. 2022 – 2026

Novozvolená starostka obce Brezina Ing. Mária Baloghová zložila sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej  funkcie  starostu  uplatňovať  podľa  svojho  najlepšieho  vedomia  a svedomia“,  čo  následne



potvrdila svojím podpisom pod text. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Jana Krajcárová jej
následne odovzdala Osvedčenie o zvolení za starostu obce.

K bodu č. 5 :

Odovzdanie  osvedčení  o zvolení  za  poslancov  obecného zastupiteľstva  a zloženie  sľubu  poslancov
novozvoleného OZ obce Brezina pre volebné obdobie r. 2022 – 2026

Za  všetkých  7  poslancov  novozvoleného  obecného  zastupiteľstva  prečítala  starostka  obce  sľub
poslanca  v znení:  „Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne  predpisy,  a pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  OZ  ich  budem  uplatňovať  podľa  svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“. Poslanci sľub potvrdili slovom „sľubujem“ a svojim podpisom pod
text  sľubu  v poradí:  Ing  Štefan  Beľuš,  Jozef  Janči,  Eva  Köverová,  Kamil  Krajcár,  Pavol  Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac. Následne im starostka odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva. 

K bodu č. 6 :

Vystúpenie novozvolenej starostky obce 

Novozvolená starostka obce Ing. Mária Baloghová predniesla slávnostný príhovor 

Uznesenie č.1/  1/  2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Brezina:

A/ berie na vedomie:

1.výsledky voľby starostky a volieb do obecného zastupiteľstva

2.vystúpenie novozvolenej  starostky

B/ konštatuje, že

1.novozvolená starostka obce Ing. Mária Baloghová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

2.zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  obecného
zastupiteľstva:  Ing.  Štefan  Beľuš,  Jozef  Janči,  Eva  Köverová,  Kamil  Krajcár,  Pavol  Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

K bodu č. 7 :

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

Starostka  obce  konštatovala,  že  je  prítomných  všetkých  7  poslancov  OZ,  na  základe  toho  je  OZ
spôsobilé rokovať a uznášať sa.

OZ  schválilo  program  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva.  Starostka  obce  do
programu rokovania obecného zastupiteľstva doplnila bod „ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obce Brezina“. 

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -



Uznesenie č.  1/  2/2022

Obecné zastupiteľstvo  schválilo program rokovania OZ s doplneným bodom nasledovne: 

1. Štátna hymna, otvorenie zasadnutia  obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce Brezina

4. Odovzdanie  osvedčenia  o zvolení  za  starostu  obce  a zloženie  sľubu  novozvolenej  starostky
obce Brezina pre volebné obdobie r. 2022 - 2026

5. Odovzdanie  osvedčení  o zvolení  za  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a zloženie  sľubu
poslancov novozvoleného OZ obce Brezina pre volebné obdobie r. 2022 - 2026

6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

8. Poverenie  poslanca  OZ,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutie  OZ  v prípadoch
podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu

10. Zriadenie 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 a voľba jej členov

11. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a voľba jej členov

12. Určenie platu starostky obce

13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke za rok 2022

14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Brezina

15. Rôzne

16. Záver

K bodu č. 8 :                     

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch podľa § 12
ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Starostka obce navrhla obecnému zastupiteľstvu poveriť poslanca Ing. Miroslava Vinceja zvolávaním
a vedením zasadnutí  OZ v  prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa Ing. Miroslav Vincej

Neprítomný/í -



Uznesenie č.  1/  3/2022

OZ  poveruje  Ing.  Miroslava  Vinceja  zvolávať  a viesť  zasadnutie  OZ  v prípadoch  podľa  §  12  ods.1
a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

K bodu č. 9 :

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu

Starostka obce informovala poslancov OZ, že podľa § 13b zákona č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  si  spomedzi  poslancov  určuje  svojho  zástupcu.  Poveruje
p. Kamila Krajcára vykonávať funkciu zástupcu starostu obce.

Uznesenie č.  1/  4/2022

OZ berie na vedomie poverenie p. Kamila Krajcára vykonávať funkciu zástupcu starostky obce podľa
§ 13b zákona č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

K bodu č. 10 :

Zriadenie 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 a voľba jej členov.

Starostka obce vysvetlila, že úlohou komisie je vyhodnotenie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových  pomerov  starostu  obce  a navrhla  komisiu  v zložení:  Jozef  Janči,  SMER-sociálna
demokracia, Pavol Polák, HLAS-sociálna demokracia, Ing. Miroslav Vincej, Szövetség - Magyarok.

Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

Uznesenie č.  1/  5/2022

OZ v Brezine  a/ zriadilo  komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

 b/ určilo náplň práce komisie a to je vyhodnotenie oznámenia funkcií, zamestnaní,       

      činností a majetkových pomerov starostu obce

 c/ zvolilo predsedu komisie : Jozef Janči, SMER-sociálna demokracia

                                           členov  komisie    : Pavol Polák, HLAS-sociálna demokracia

Ing. Miroslav Vincej, Szövetség - Magyarok.

                                                                            Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny



K bodu č. 11 :

Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a voľba jej členov

Starostka  obce  vysvetlila,  že  úlohou komisie  je  dohliadať  na  ochranu  verejného poriadku,  bližšie
vysvetlené v náplni práce komisie a navrhla komisiu v zložení: všetkých 7 poslancov OZ.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

Uznesenie č.  1/  6/2022

OZ v Brezine  a/ zriadilo  komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

 b/ určilo náplň práce komisie:       

- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia

- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene

- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku

- spolupôsobí  pri  riešení  susedských  sporov,  alebo  priestupkov  proti
spolunažívaniu

- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov

- podáva podnety na zabezpečenie poriadku,  čistoty  a hygieny v uliciach obce,
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

 c/ zvolilo predsedu komisie : Kamil Krajcár

                                                  členov      : Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Pavol Polák, 

 Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

K bodu č. 12 :

Určenie platu starostky obce

Starostka  obce  požiadala  p.  Krajcárovú,  aby  oboznámila  poslancov  OZ  o spôsobe  výpočtu  platu
starostu obce. Platové pomery starostu obce upravuje zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde starostovi
patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov obce. 

Novozvolené OZ navrhlo navýšenie základného platu starostke obce o 35%. 



Hlasovanie

Za Ing.  Štefan  Beľuš,  Eva  Köverová,  Kamil  Krajcár,  Ing.  Miroslav  Vincej,
Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa Jozef Janči,  Pavol Polák

Neprítomný/í -

Uznesenie č.  1/  7/2022

Novozvolené obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde starostovi
patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov obce.  Základný plat bol navýšený o 35 % .

K bodu č. 13 :

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke za rok 2022

Starostka obce požiadala poslancov OZ o preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 vo
výške 19,28 dňa, ktorú nestihla vyčerpať z dôvodu skončenia mandátu k 10.11.2022.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

Uznesenie č.  1/  8/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky starostke obce.

K bodu č. 14 :

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Brezina

Starostka obce informovala OZ, že k 31.12.2022 končí Ing. Monike Hudačkovej, hlavnej kontrolórke
obce Brezina,  6-ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra,  preto je  potrebné vyhlásiť  voľby na
pozíciu  hlavného  kontrolóra  Obce  Brezina.  V obci  Brezina  má  Ing.  Hudačková  20%-ný  pracovný
úväzok.



Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

Uznesenie č.  1/  9/2022 

Obecné  zastupiteľstvo v Brezine v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce
Brezina a určuje deň konania voľby dňa 15.decembra 2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Brezina.

K bodu č. 15 :

Rôzne

Starostka obce informovala poslancov OZ o organizačnej a technickej príprave Referenda 2023, ktoré
vláda SR vyhlásila na sobotu 21.01.2023.

K bodu č. 16 :

Starostka obce opätovne zablahoželala novozvolenému obecnému zastupiteľstvu veľa síl, inšpirácie
a trpezlivosti pri napĺňaní mandátu poslanca obce, poďakovala všetkým za účasť a ukončila rokovanie
ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Brezina pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026.

            Jozef Janči                                      Pavol Polák                                   Jana Krajcárová

                overovateľ                      overovateľ             zapisovateľka



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

Uznesenie č.1/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v obci Brezina:

A/ berie na vedomie:

1. výsledky voľby starostky a volieb do obecného zastupiteľstva

2. vystúpenie novozvolenej  starostky

B/ konštatuje, že

1. novozvolená starostka obce Ing. Mária Baloghová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

2.  zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  obecného
zastupiteľstva:  Ing.  Štefan  Beľuš,  Jozef  Janči,  Eva  Köverová,  Kamil  Krajcár,  Pavol  Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 7.     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ

schvaľuje
 

Uznesenie č.  1/  2/2022

Obecné zastupiteľstvo  schválilo program rokovania OZ s doplneným bodom programu rokovania. 

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 8.    Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch podľa
§    12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  3/2022

OZ  poveruje  Ing.  Miroslava  Vinceja  zvolávať  a viesť  zasadnutie  OZ  v prípadoch  podľa  §  12  ods.1
a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa Ing. Miroslav Vincej

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 9.    Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  4/2022

OZ berie na vedomie poverenie p.Kamila Krajcára vykonávať funkciu zástupcu starostky obce podľa
§ 13b zákona č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce     Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 10.    Zriadenie 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 a voľba jej členov.

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  5/2022

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

 

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 11. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a voľba jej členov  

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  6/2022

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 12. Určenie platu starostky obce

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  7/2022

Novozvolené obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, kde starostovi
patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov obce. Základný plat bol  navýšený o 35 %.

Hlasovanie

Za Ing.  Štefan  Beľuš,  Eva  Köverová,  Kamil  Krajcár,  Ing.  Miroslav  Vincej,
Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa Jozef Janči,  Pavol Polák

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke za rok 2022

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  8/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky starostke obce.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce



Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

z 1.rokovania / 2022 obecného zastupiteľstva v Brezine
zo dňa 10.11.2022

K bodu 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Brezina

schvaľuje

Uznesenie č.  1/  9/2022

Obecné  zastupiteľstvo v Brezine v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  schvaľuje  vyhlásenie  volieb  na  pozíciu  hlavného  kontrolóra
Obce  Brezina  a určuje  deň  konania  voľby  dňa  15.decembra  2022  na  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva obce Brezina.

Hlasovanie

Za Ing. Štefan Beľuš, Jozef Janči, Eva Köverová, Kamil Krajcár, Pavol Polák,
Ing. Miroslav Vincej, Matej Zajac

Proti -

Zdržal sa -

Neprítomný/í -

V Brezine 10.11.2022       Ing. Mária Baloghová
starostka obce


