
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 52
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 16.8.2018 o 15,00 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. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, počtu poslancov do

       obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018

4.   Žiadosť- zmena otváracích hodín  ,,Veselá pod Izrou“

5.   Rôzne

6. Záver

K bodom rokovania
2.  Starostka obce predkladá doplnenie programu na rokovanie OZ o bod:

5. Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2018 – schválenie. 
6. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie po voľbách konaných dňa: 10. novembra
   2018 na celé funkčné obdobie – schválenie.
7. Vydržanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brezina, obci Brezina, okrese
    Trebišov, evidovanej Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva
   č. 1086 ako parc. registra “E“ č. 1494 o výmere 148709 m², druh pozemku lesné pozemky – 
   schválenie.
8. Protest prokurátora proti Dodatku č. 2 Všeobecne  záväzného nariadenia Obce Brezina č.   
    3/2013 – prejednanie.
9. Žiadosť o prijatie protestu  prokurátora a vrátenie neoprávneného poplatku za čiastočnú   
    úhradu MŠ
10. Záver

Všetci  prítomní  schvaľujú  doplnenie  programu  rokovania  OZ  starostkou  obce.  Za  overovateľov
zápisnice boli určení starostkou obce: p. Perháč, p. Prezbuchová,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/2/2018
3.  Určenie  volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  počtu  poslancov  do
obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 – na
základe usmernenia Okresného úradu Trebišov v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy
obcí Obecné zastupiteľstvo v Brezine podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo,  že
Obecné zastupiteľstvo v Brezine bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom
obvode pre celú obec.  
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/3/2018
4.  Žiadosť- zmena otváracích hodín prevádzky ,,Veselá pod Izrou“ - dňa 17.8.2018 bola obci doručená
žiadosť o zmenu otváracích hodín prevádzky ,,Veselá pod Izrou“.  OZ schvaľuje žiadosť  - zmenu
otváracích hodín prevádzky  ,,Veselá pod Izrou“ .
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/4/2018
5.  Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2018 návrh– schválenie.  OZ schvaľuje  Zmluvu o
nájme nebytového priestoru č. 11/2018.          
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/5/2018
6. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie po voľbách konaných dňa: 10. novembra    
2018 na celé funkčné obdobie. V súlade s § 11 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení OZ
schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie po voľbách konaných dňa: 10. novembra
2018 na celé funkčné obdobie, a to na plný pracovný úväzok.  
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/6/2018   



7. Na základe podnetu právneho zástupcu obce Brezina JUDr. Karin Juhasovej vo veci „Obecný les
„starostka obce predkladá OZ návrh na uznesenie, ktoré je potrebné ku spísaniu notárskej zápisnice o
vydržaní, v tomto znení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vydržanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Brezina, obci Brezina, okrese Trebišov, evidovanej Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 1086 ako parc. registra “E“ č. 1494 o výmere 148709 m²,
druh pozemku lesné pozemky vo vlastníctve Márie Malonyovej, rod. Payzosovej obcou Brezina, so
sídlom Brezová 151/32, 076 12 Brezina, IČO: 00 331 384, pretože nadobudnutím vlastníckeho práva
k vyššie uvedenej nehnuteľnosti nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce Brezina, ale vydržaním dôjde
k vysporiadaniu vlastníckeho práva k vyššie uvedenej nehnuteľnosti.   
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/7/2018       
8.  Protest prokurátora proti Dodatku č. 2 Všeobecne  záväzného nariadenia Obce Brezina č. 3/2013 –
doručený dňa 31.7.2018 (viď príloha).  OZ konštatuje, že má právo v rámci starostlivosti o potreby
občanov robiť rozhodnutia v ich záujme, a to  prijímať VZN na podmienky obce. Nižší príspevok na
čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole pre dieťa s trvalý pobytom súvisí aj s tým, že sú
platiteľmi  daní  a  poplatkov  do  obecného  rozpočtu  v  Brezine.  Má  to  však  aj  ekonomický  pôvod,
nakoľko kľúčovým príjmom samospráv sú tzv. podielové dane, ktoré štát obciam poskytuje v závislosti
od počtu obyvateľov s trvalým pobytom v danej obci. Obec zase občanom s trvalým pobytom v obci
finančne kompenzuje nejakou zvýhodnenou službou. Z ustanovenie § 28 ods. 5 školského zákona č.
245/2008   nevyplýva  zákaz  kategorizácie  príspevkov,  nakoľko  to  táto  právna  veta  vôbec  nerieši.
Obecné  zastupiteľstvo  nevyhovuje  protestu  prokurátora  proti  Dodatku  č.  2  Všeobecne   záväzného
nariadenia Obce Brezina č. 3/2013. 
Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/8/2018 
9. Žiadosť o prijatie protestu  prokurátora a vrátenie neoprávneného poplatku za čiastočnú úhradu MŠ –
obecné zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora z toho dôvodu je žiadosť  v štádiu riešenia. OZ
ukladá  starostke  obce  oboznámiť  p.  Fogaráš   bytom  Slivník,  že  jej  žiadosť   o  prijatie  protestu
prokurátora o vrátenie neoprávneného poplatku za čiastočnú úhradu MŠ je v štádiu riešenia. 
 Hlasovanie za: 4, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 52/9/2018  
10. Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo ukončené

         Ján Perháč                                  Terézia Prezbruchová                      Jana Geňová
         overovateľ                     overovateľ                        zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 16.8.2018

Uznesenie č. 52/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: p. Perháč a p. 
Prezbruchová a zapisovateľa: p. Geňová.
Uznesenie č. 52/3/2018   
Obecné  zastupiteľstvo  v  Brezine  podľa  §  166  zákona  č.  180/2014  Z.  z.  o  podmienkach  výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo,  že
Obecné zastupiteľstvo v Brezine bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom
obvode pre celú obec.  
Uznesenie č. 52/4/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť  - zmena otváracích hodín prevádzky  ,,Veselá pod Izrou“ .
Uznesenie č. 52/5/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 11/2018.         
Uznesenie č. 52/6/2018
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  na  volebné  obdobie  po  voľbách
konaných dňa: 10. novembra 2018 na celé funkčné obdobie, a to na plný pracovný úväzok.  
Uznesenie č. 52/7/2018
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  vydržanie  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa  v katastrálnom  území
Brezina, obci Brezina, okrese Trebišov, evidovanej Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom
na Liste vlastníctva č. 1086 ako parc. registra “E“ č. 1494 o výmere 148709 m², druh pozemku lesné
pozemky vo vlastníctve Márie Malonyovej, rod. Payzosovej obcou Brezina, so sídlom Brezová 151/32,
076  12  Brezina,  IČO:  00 331 384,  pretože  nadobudnutím  vlastníckeho  práva  k vyššie  uvedenej



nehnuteľnosti nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce Brezina, ale vydržaním dôjde k vysporiadaniu
vlastníckeho práva k vyššie uvedenej nehnuteľnosti.   
Uznesenie č. 52/8/2018
Obecné  zastupiteľstvo  nevyhovelo  Protestu  prokurátora  proti  Dodatku  č.  2  Všeobecne   záväzného
nariadenia Obce Brezina č. 3/2013.
Uznesenie č. 52/9/2018
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostke obce oboznámiť p. Fogaráš  bytom Slivník, že jej žiadosť  o
prijatie protestu prokurátora o vrátenie neoprávneného poplatku za čiastočnú úhradu MŠ je v štádiu
riešenia. 

V Brezine, dňa : 16.8.2018                                                                                                                           
                                                                                               Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                      starostka obce














