
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 50
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 1.6.2018 o 11,00 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. Upozornenie prokurátora vo veci VZN obce o organizácii miestneho referenda.

4. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda  v obci Brezina.

5.  Záver.

K bodom rokovania
2.   Všetci  prítomní  súhlasili  s  programom  rokovania  OZ.  Za  overovateľov  zápisnice  boli  určení
starostkou obce: p. Šandorová, p. Ing. Vincej,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 50/2/2018
3. Upozornenie prokurátora vo veci VZN obce o organizácii miestneho referenda – dňa 4.5.2018 bolo
doručené ,, Upozornenie prokurátora vo veci VZN o organizácii miestneho referenda“ z dôvodu že obec
Brezina predmetné VZN doposiaľ neprijala. OZ  berie na vedomie upozornenie prokurátora sp.zn. Pd
64/18/8811-2 nasledovnými opatreniami:
     a) Upozornenie prokurátora si osvojilo
     b) Nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda
     c) V budúcnosti bude rešpektovať platné právne predpisy
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 50/3/2018
4. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda  v obci Brezina – na základe upozornenia prokurátora
vo  veci VZN o organizácii miestneho referenda obec vypracovala návrh VZN o organizácii miestneho
referenda  v  obci  Brezina,  ktorý  bol  zverejnený  dňa:  16.5.2018  na  úradnej  tabuli  v  obci  a  na
www.obecbrezina.sk, 15 dní.
OZ schvaľuje VZN o  organizácii miestneho referenda v obci Brezina.
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 50/4/2018
5.  Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a  ukončila rokovanie OZ.

Helena Šandorová                           Ing. Miroslav Vincej                           Jana Geňová
         overovateľ                     overovateľ                        zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 1.6.2018

Uznesenie č.50/2/2018 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: p. Šandorová a p. 
Ing. Vincej a zapisovateľa: p. Geňová.
Uznesenie č. 50/3/2018   OZ berie na vedomie  upozornenie prokurátora sp.zn. Pd 64/18/8811-2 
nasledovnými opatreniami:
     a) Upozornenie prokurátora si osvojilo
     b) Nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Brezina
     c) V budúcnosti bude rešpektovať platné právne predpisy
Uznesenie č. 50/4/2018   OZ  schvaľuje VZN o organizácii miestneho referenda  v obci Brezina.

V Brezine, dňa : 1.6.2018                                                                                                                             
                                                                                               Magdaléna Balogová 

                                                                                                      starostka obce

http://www.obecbrezina.sk/

