
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina

Z Á P I S N I C A  č. 51
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brezine, konaného dňa 26.6.2018 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezina za rok 2017

4. Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Brezina 2018-2022

6. Rôzne

7. Záver

K bodom rokovania
2.   Všetci  prítomní  súhlasili  s  programom  rokovania  OZ.  Za  overovateľov  zápisnice  boli  určení
starostkou obce: p. Prezbruchová, p. Janči,  a za zapisovateľa  p. Geňová
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/2/2018
3.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezina za rok 2017 – Ing. Hudačková
prečítala svoje stanovisko. OZ berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce Brezina za rok 2017.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/3/2018
4.    Záverečný účet obce Brezina a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 – OZ  schvaľuje Záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 26.539,05 EUR, po úprave o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume 14.200,- €, bude upravený
prebytok vo výške  + 12.339,05 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 12.339,05
€ (10 % je 1.233,90 €)  a zostatok finančných operácií v sume 10.957,40 €   na tvorbu rezervného
fondu vo výške  22.062,55 EUR  a z rezervného fondu použiť na kapitálové výdavky: 

- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne do KD v sume 17.449,- €. Rekonštrukcia a modernizácia
miestne komunikácie v sume 5.496,- (môže byť len 4.613,55 €)

Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/4/2018
5.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Brezina 2018-2022 – starostka predložila vypracovaný
KPSS na  schválenie,  ktorý  je  potrebné  predložiť  VÚC.  OZ schvaľuje  Komunitný  plán  sociálnych
služieb obce Brezina 2018-2022.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/5/2018
6. Rôzne: starostka obce informovala poslancov OZ :  o žiadosti o poskytnutie priestorov na zriadenie
pracoviska odbornej praxe, doručenej 26.6.2018 od Spojenej školy v Sečovciach. Obec Brezina dňa
7.2.2017 zverejnila Zámer obce Brezina prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa (viď príloha č.
1), nakoľko ide o nevyužitý priestor, prenájmom obec získa do obecného rozpočtu finančné prostriedky.
OZ schvaľuje Zámer obce Brezina prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa (viď príloha č. 1).  
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/6/2018

6a) o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na rekonštrukciu miestnej komunikácie, jedná sa o chodník
na Brezovej ulici, na ktorý obec získala účelovú dotáciu v sume 10 000 € na základe uznesenie vlády č.
205 zo  4.  mája  2018.  OZ berie  na  vedomie  informáciu  starostky obce  o  prebiehajúcom verejnom
obstarávaní na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Brezovej ulici.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/6a/2018



6b) Poslanci OZ  navrhujú na základe dopytu návštevníkov Bowling baru zakúpiť výčapné zariadenie
na čapované pivo a kofolu do  Bowling baru, ktoré sa využije aj  počas folklórnych slávnosti. Doteraz
sa  výčapné  zariadenie  na  folklórne  slávnosti  požičiavalo,  obec  ho  v  budúcnosti  využije  vo  svojej
prevádzke. 
OZ schvaľuje zakúpenie výčapného zariadenia na pivo a kofolu do Bowling baru.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/6b/2018

6c) Príprava folklórnych slávnosti dňa 15.7.2018 a o osobnej ponuke p. Kubicu ktorý má záujem počas
FS predávať občerstvenie. Poslanci OZ neschvaľujú prijať ponuku p. Kubicu, nakoľko obec ponúka
občerstvenie v Bowling bare.  Pán Kubica,  ak má záujem môže predávať občerstvenie večer,  počas
tanečnej zábavy s hudobnou skupinou ROXOR v kultúrnom dome.
Hlasovanie za: 6, proti: 0, zdržal: 0  / Návrh na uznesenie č. 51/6c/2018

Terézia Prezbruchová                                Jozef Janči                                Jana Geňová
         overovateľ                     overovateľ                        zapisovateľ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa: 26.6.2018

Uznesenie č. 51/2/2018 OZ schvaľuje program zasadnutia, overovateľov  zápisnice: p. Prezbruchová a 
p. Janči a zapisovateľa: p. Geňová.

Uznesenie č. 51/3/2018   OZ berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce Brezina za rok 2017.

Uznesenie č. 51/4/2018
OZ  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 26.539,05 EUR, po úprave o nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR v sume 14.200,- €, bude upravený
prebytok vo výške  + 12.339,05 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 12.339,05
€ (10 % je 1.233,90 €)  a zostatok finančných operácií v sume 10.957,40 €   na tvorbu rezervného
fondu vo výške  22.062,55 EUR  a z rezervného fondu použiť na kapitálové výdavky: 

Rekonštrukcia  a modernizácia  kuchyne  do  KD  v sume  17.449,-  €.  Rekonštrukcia  a modernizácia
miestne komunikácie v sume 5.496,- (môže byť len 4.613,55 €)
   
Uznesenie č. 51/5/2018
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Brezina 2018-2022.

Uznesenie č. 51/6/2018
OZ schvaľuje Zámer obce Brezina prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa ( viď. príloha č. 1 ).

Uznesenie č. 51/6a/2018
OZ  berie  na  vedomie  informáciu  starostky  obce  o  prebiehajúcom  verejnom  obstarávaní  na
rekonštrukciu miestnej komunikácie na Brezovej ulici.

Uznesenie č. 51/6b/2018
OZ schvaľuje zakúpenie výčapného zariadenia na pivo a kofolu do Bowling baru.

Uznesenie č. 51/6c/2018
OZ neschvaľujú prijať ponuku p. Kubicu, ak má záujem tak môže predávať občerstvenie večer, počas
tanečnej zábavy s hudobnou skupinou ROXOR v kultúrnom dome.



V Brezine, dňa : 26.6.2018                                                                                                                           
                                                                                               Magdaléna Balogová 
                                                                                                      starostka obce

OBEC   BREZINA,  Brezová 151/32,  076 12  B R E Z I N A                                                 príloha č. 1

tel.: 056 67 91 232, email: obecbrezina@slovanet.sk     

___________________________________________________________________________

                                                                                          

Zámer obce Brezina prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa

Podľa zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom

majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c.) v prípade hodného  osobitného zreteľa, o ktorom obecné

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Brezina v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejňuje svoj zámer prenajať:  

- nebytový priestor o rozlohe 42,5 m², parc.č. 632 , na Brezovej ulici sup. č. 151/32, k.ú. Brezina

vedený na LV č. 573 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pri tomto prenájme sa jedná o dlhodobo nevyužité

nebytové priestory, prenájmom sa obci zvýši príjem do obecného rozpočtu.

                                                                                                     Magdaléna Balogová v.r.

                                                                                                            starostka obce

V Brezine, dňa: 7.2.2017


