
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 49
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 2.5.2018 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. Kroje pre folklórny súbor

4. Návrh zmeny  VZN č. 1/2017 o obecných poplatkoch § 3 bod 2 - schválenie

5. Rôzne 

6. Záver

K bodom rokovania
2.   Všetci  prítomní  súhlasili  s  programom  rokovania  OZ.  Za  overovateľov  zápisnice  boli  určení
starostkou obce: p. Prezbruchová, p. Belovič,  a za zapisovateľa  p. Maťašová
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 49/2/2018
3. Kroje pre folklórny súbor – starostka obce informovala poslancov, že v tomto roku je  20. výročie
založenia folklórneho súboru, navrhuje ušitie nových krojov, nakoľko kroje sú po 20 rokoch zničené.
OZ schvaľuje ušitie krojov pre folklórny súbor,  ženy 10 ks, muži 8 ks.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 49/3/2018
4. Návrh zmeny  VZN č. 1/2017 o obecných poplatkoch § 3 bod 2 – schválenie –  OZ  schvaľuje zmenu
VZN č. 1 /2017 o  obecných poplatkoch.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 49/4/2018
5.  Rôzne: starostka obce informovala poslancov: 

– o  poskytnutí  dotácie   z  úradu  vlády  vo  výške  10  000,-  EUR  na  rekonštrukciu  miestnej
komunikácie. Finančné prostriedky sa použijú na rekonštrukciu chodníka na  Brezovej ulici.

– že, dňa: 15. júla 2018 sa uskutoční 27. ročník  folklórnych  slávnosti, v spolupráci s Kultúrnym
centrom v Trebišove .

– poslanci  OZ,  ako  aj  poľnohospodári,  ktorí  využívajú  miestne  komunikácie  navrhujú  orezať
stromy na Brezovej ulici, ktoré zasahujú do cesty.

Terézia Prezbruchová                           Stanislav Belovič                       Renáta Maťašová
         overovateľ                     overovateľ                        zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 2.5.2018

Uznesenie č. 49/2/2018 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: p. Prezbruchová a 
p. Belovič a zapisovateľa: p. Maťašová.
Uznesenie č. 49/3/2018   OZ schvaľuje ušitie krojov pre folklórny súbor,  ženy 10 ks, muži 8 ks.
Uznesenie č. 49/4/2018   OZ  schvaľuje zmenu VZN č. 1 /2017 o  obecných poplatkoch.

V Brezine, dňa : 2.5.2018                                                                                                                             
                                                                                               Magdaléna Balogová 

                                                                                                      starostka obce


