
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 44
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 7.6.2017 o 13,00 hod.
1. Otvorenie - zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce privítaním poslancov
obecného  zastupiteľstva.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:
2. Schválenie  programu zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

3.   Správa hl. kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Brezina za rok 2016

4.   Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

5.   MAS – návrh projektu

6.   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

7.   Rôzne

8.   Záver

K bodom rokovania
2. Všetci prítomní súhlasili s programom rokovania OZ. Za overovateľov zápisnice boli určení
starostkou obce: p. Janči, p. Perháč,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/2/2017
3. Správa hl. kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Brezina za rok 2016 – Ing.
Hudačková prečítala správu a stanovisko k Záverečnému účtu obce Brezina za rok 2016. OZ
berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Brezina
za rok 2016.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/3/2017
4.  Záverečný  účet  obce  Brezina  a  rozpočtové  hospodárenie  za  rok  2016  –  starostka  obce
predložila poslancom Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2016,
ktorý bol zverejní na  www.obecbrezina.sk /úradna tabuľa.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2016  a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 62 921,17   EUR, po úprave o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume 23,76 EUR, bude
upravený prebytok vo výške 62 897,41 EUR
2.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na
vysporiadanie  schodku  finančných  operácií  v sume  47.189,19  EUR a na  tvorbu  rezervného
fondu vo výške 15 708,22  EUR (10 % je 1 570,82 EUR) a z rezervného fondu použiť na
kapitálové výdavky:

– cestná doprava – rekonštrukcia chodníkov a ciest v sume 11 000,00 EUR  (schválené
        v rozpočte na rok 2017) výšku 3 137,40 EUR treba určiť účel použitia. 

Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/4/2017
5.  MAS – návrh projektu starostka obce informovala o výzvach PPA podopatrenie 7.4. na
rekonštrukciu ciest a chodníkov. OZ berie na vedomie informácie starostky obce.
Hlasovanie za: 6 proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/5/2017
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov: OZ schvaľuje komisiu na
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016 starostky obce
Brezina, v tomto zložení : p. Prezbruchová, p. Vincej, p. Perháč 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/6/2017.

http://www.obecbrezina.sk/


7a.  Rôzne:  Starostka  obce  informovala   OZ  o  plánovanom výlete  detí  Základnej  školy  v
Brezine do Starej Ľubovne a požiadavku riaditeľky o zaplatenie autobusu v sume cca 100,-EUR
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/7a/2017
7b.Rôzne: OZ schvaľuje návrh  dodatku č. 2  k VZN č.3/2013, viď príloha č.1 
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 44/7b/2017
    Jozef Janči                                  Ján Perháč                                      Jana Geňová
    overovateľ                      overovateľ       zapisovateľ

Príloha č. 1

Návrh dodatku č. 2     

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉHO NARIADENIA

  č. 3/2013

VZN o 

1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 
2. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

4. o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v ŠKD

sa mení a dopĺňa takto: 

Dopĺňa sa:

• článok 3 bod 2) a to text:

Za  pobyt  dieťaťa  v Materskej  škole  Brezová  260/34,  Brezina  prispieva  zákonný  zástupca
dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  mesačne  na  jedno  dieťa  s  trvalým
pobytom v obci Brezina sumu  7,- EUR, bez trvalého pobytu  30,- EUR.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 7. 6. 2017

Uznesenie č.44/2/2017 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice:   p. Janči, 

p. Perháč a zapisovateľa: p. Geňová

Uznesenie č. 44/3/2017   OZ berie na vedomie  správu a stanovisko k Záverečnému účtu obce

Brezina za rok 2016.

Uznesenie č. 44/4/2017   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016

a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 62 921,17   EUR, po úprave o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume 23,76 EUR, bude
upravený prebytok vo výške 62 897,41 EUR
2.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na
vysporiadanie  schodku  finančných  operácií  v sume  47.189,19  EUR a na  tvorbu  rezervného



fondu vo výške 15 708,22  EUR (10 % je 1 570,82 EUR) a z rezervného fondu použiť na
kapitálové výdavky:

– cestná doprava – rekonštrukcia chodníkov a ciest v sume 11 000,00 EUR  (schválené
        v rozpočte na rok 2017) výšku 3 137,40 EUR treba určiť účel použitia. 

Uznesenie č. 44/5/2017    OZ berie na vedomie informácie starostky obce.

Uznesenie č. 44/6/2017   OZ schvaľuje komisiu na oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a

majetkových pomerov za rok 2016 starostky obce Brezina, v tomto zložení : p. Prezbruchová,

p. Vincej, p. Perháč 

Uznesenie č. 44/7a/2017  OZ schvaľuje zaplatenie autobusu pre detí Základnej školy v Brezine

v sume cca 100,- EUR.

Uznesenie č. 44/7b/2017  OZ schvaľuje dodatok č. 2 VZN č. 3/2013 

V Brezine, dňa : 17.6.2017                                                                                                              
                                                                                               Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                      starostka obce
                                                                               
 
                                                                                                               


