
Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

U Z N E S E N I E  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 12. marca 2012 
 
číslo: 1/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. berie na vedomie 
1. že OZ je uznášaniaschopné 
2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. informáciu o výstavbe, opravách a údržbe obecného majetku v r. 2011  
4. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2011 a stanovisko hlav-

ného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za r. 2011 
5. informáciu o prevádzke školských zariadení 
6. informáciu o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné poisťovne, so-

ciálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát prá-
ce) k decembru 2011 

7. informáciu o výsledkoch volieb do NR SR (10.03.2012) v obci Brezov 
8. informáciu o uskutočnených kultúrno-športových podujatiach 
9. plán zasadnutí OZ v r. 2012 (12.3.,11.6.,10.9.,10.12.) 
 
B. volí  
1. členov návrhovej komisie:  Mgr. Ladislav Lukáč, Bc. Anna Fečová 
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. výstavbu chodníka na cintoríne (od vstupnej brány po napojenie k DN), výmenu dreveného kríža 

na cintoríne, výstavbu autobusových zastávok a opravu kaplnky  
3. účtovnú závierku obce za rok 2011 a návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2011 bez výhrad 
4. oslobodenie od miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu za žiaka zapísaného (k 15.9. 

príslušného šk. roka od šk. roka 2012/2013)  do 1.- 4. roč. ZŠ v Brezove od nasledujúceho kalen-
dárneho roka (t.j. od 01.01.2013)  

5. odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 180,-EUR štvrťročne 
 
D. odporúča 
1. uskutočniť kultúrno-športové podujatia: zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti 

MDŽ (7.3.), zájazd do Levoče, turistický pochod, deň detí, stretnutie strednej a staršej generácie, 
Mikuláš, vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj, „Silvester“ 

 
E. ruší 
1.  bod D5 uznesenia č. 8/2010 (mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške 60,-EUR) 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová 

Ing. Juraj Horvat 
starosta obce 

Mgr. Ladislav Lukáč   
 
 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. marca 2012 

v kancelárii Obecného úradu v Brezove. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie 
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
5. Investičná výstavba a rekonštrukčné práce na r. 2012 
6. Účtovná závierka za r.2011 a záverečný účet obce Brezov za r.2011 – návrh a schválenie  
7. Prevádzka školských zariadení 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie – schválenie 
11. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa 
prezenčnej listiny sú prítomní 3 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 
K bodu č. 2: 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ: 
Hlasovanie: za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 3: 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. Ladislava Lukáča a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ zvolilo za čle-
nov návrhovej komisie. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie: 
Hlasovanie: za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – p. Darinu Krasnajovú a Mgr. 
Ladislava Lukáča. 
K bodu č. 5: 
V úvode starosta obce zhodnotil výstavbu, opravy a údržbu obecného majetku v roku 2011: 
- doplnenie verejného osvetlenia k materskej škole a pri cintoríne (november) 
- výstavba autobusovej zástavky pri OcÚ (november) a odstránenie starej zástavky 
- maľovanie triedy – jedálne v materskej škole (november) 
- oprava a zafarbenie strechy základnej školy (september) 
- osadenie nových plastových okien a dverí v kaplnke (september), odvodnenie základov a odvetranie (apríl – máj) 
- pokračovanie v oprave oplotenia cintorína, kosenie a terénne úpravy (počas roka) 
- odstraňovanie starých stromov a kríkov, úpravy a zarovnanie terénu v priestore zš a ihriska (počas roka) 
- čistenie potoka.  
Následne starosta obce predložil poslancom návrh výstavby a rekonštrukčných prác obecného majetku v r. 2012. 
Poslanci po prerokovaní a diskusii schválili: 
a) výstavbu chodníka na cintoríne (od vstupnej brány po napojenie na chodník k domu nádeje), 
b) výmenu dreveného kríža na cintoríne (pri DN). 
Práce schválené uznesením č. 1/2011 v bode D2 (výstavba autobusových zastávok, oprava kaplnky) platia naďalej.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu chodníka na cintoríne, výmenu dreveného kríža na cintoríne, pokračovanie 
vo výstavbe autobusových zastávok a oprave kaplnky.  
Hlasovanie: za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Starosta obce uskutočnil rozbor hospodárenia obce za rok 2011. Predložil poslancom správu hlavného kontrolóra 
obce (HKO) z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2011, stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 
2011, účtovnú závierku obce za rok 2011 a návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2011. Poslanci po prerokova-
ní a diskusii zobrali na vedomie správu a stanovisko HKO a schválili bez výhrad účtovnú závierku obce za rok 2011 
a návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2011. Návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2011, správa HKO 
z kontroly účt. dokladov  a stanovisko HKO k návrhu záv. účtu obce sú prílohou tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad účtovnú závierku obce za rok 2011 a návrh záverečného účtu obce Brezov 
za rok 2011: 
Hlasovanie: za: 3,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  



 
K bodu č. 7  
Starosta obce informoval OZ o prevádzke školských zariadení (zš, mš, škol. jedáleň). Starosta obce predložil poslan-
com návrh na oslobodenie od miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu za žiaka zapísaného (k 15.9. prí-
slušného šk. roka od šk. roka 2012/2013) do 1.- 4. roč. ZŠ v Brezove od nasledujúceho kalendárneho roka (t.j. od 
01.01.2013). Poslanci po prerokovaní a diskusii návrh schválili. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo oslobodenie od miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu za žiaka zapísa-
ného (k 15.9. príslušného šk. roka od šk. roka 2012/2013)  do 1.- 4. roč. ZŠ v Brezove od nasledujúceho kalendárneho 
roka (t.j. od 01.01.2013): 
Hlasovanie: za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0 
K bodu č. 8 
8.1  Starosta obce informoval OZ o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné poisťovne, 
sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát práce) k decembru 
2011, ktoré OZ zobralo na vedomie. Potvrdenia jednotlivých inštitúcií (VšZP, Dôvera, Union, sociálna poisťovňa, 
daňový úrad, inšpektorát práce) sú prílohou tejto zápisnice.  
8.2  Starosta obce informoval OZ o výsledkoch volieb do Národnej rady SR (10.03.2012) v obci Brezov. Predložil im 
kópiu odpisu zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo informáciu na vedomie. 
8.3 Starosta obce informoval OZ o uskutočnených kultúrno-športových podujatiach v r. 2011: stretnutie staršej a 
strednej generácie (13.11.), „Mikuláš“ (04.12.), vianočný futbalový(27.12.) a stolnotenisový (28.12.) turnaj, rozlúčka 
so starým a privítanie nového roka - „Silvester“ (31.12.), ktoré OZ zobralo na vedomie. 
8.4. Starosta obce oboznámil poslancov s plánom kultúrno-športových akcií na nasledujúce obdobie: zájazd na kul-
túrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti MDŽ (7.3.), zájazd do Levoče, turistický pochod, deň detí, stretnutie 
strednej a staršej generácie, Mikuláš, vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj, „Silvester“ . Termíny konania jed-
notlivých akcií budú včas upresnené. Poslanci OZ po diskusii odporučili tieto akcie uskutočniť. 
8.5. Starosta obce navrhol zrušiť bod D5 uznesenia č. 8/2010 (mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške 60,-
EUR). Poslanci po prerokovaní a diskusii návrh schválili. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie bodu D5 uznesenia č. 8/2010 (mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo 
výške 60,-EUR): 
Hlasovanie: za: 3,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
8.6. Starosta obce navrhol odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 180,-EUR štvrťročne. Poslanci po prerokovaní 
a diskusii návrh schválili. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 180,-EUR štvrťročne: 
Hlasovanie: za: 3,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
8.7. Starosta obce predložil poslancom plán zasadnutí OZ v roku 2012: 12.3., 11.6., 10.9., 10.12., ktoré OZ zobralo 
na vedomie. 
K bodu č. 9 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 10  
Členka návrhovej komisie Bc. Anna Fečová prečítala návrh na uznesenie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia: 
Hlasovanie: za: 3 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 11  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
Overovatelia:          
 
Darina Krasnajová       Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 
 


