
Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 14. novembra 2011 
 
číslo: 5/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
 
 
A. volí 
1. členov návrhovej komisie:  Mgr. Ladislav Lukáč a Bc. Anna Fečová.  
 
 
B. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ   
2. kultúrno-športové akcie: stretnutie so staršou a strednou generáciou, Mikuláš, futbalový turnaj, 

stolnotenisový turnaj, Silvester 
 
 
C. berie na vedomie 
1.  informáciu starostu obce o vykonaných a plánovaných prácach na oprave a údržbe obecného majet-

ku 
2.  informáciu starostu obce o poskytnutí potravinovej pomoci občanom obce 
 
 
 
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 14. novembra 2011 

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. Príprava kultúrno-športových akcií  
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie – schválenie 
9. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Juraj Horvat. Konštato-
val, 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 p. Mgr. Ladislava Lukáča a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ 
zvolilo za členov 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 Kras-
najovú a Mgr. Ladislava Lukáča.  
K bodu č. 5: 
Starosta obce predložil poslancom návrh plánovaných kultúrno-športových akcií: stretnutie so staršou 
a strednou generáciou (uskutočnila sa 13.11.2011) a na mesiac december: Mikuláš (5.12.), futbalový 
turnaj (27.12.), stolnotenisový turnaj (28.12.), Silvester. Poslanci po prerokovaní a diskusii schválili 
kultúrno-športové akcie.    
Obecné zastupiteľstvo schválilo kultúrno-športové akcie: stretnutie so staršou a strednou generáciou, 
Mikuláš, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, Silvester. 
Hlasovanie: za: 3,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
K bodu č. 6  
6.1 Starosta obce informoval poslancov o vykonaných a plánovaných prácach na oprave a údržbe o-
becného majetku: 
- kaplnka - výmena okien a dverí za plastové, 
- základná škola - oprava a zafarbenie strechy, 
- materská škola – maľovanie triedy - jedálne, do konca novembra 
- autobusová zastávka pri OcÚ – celková rekonštrukcia, do konca novembra 
- doplnenie osvetlenia k materskej škole a na cintoríne, do konca novembra 
6.2 Starosta obce informoval poslancov o realizácii dodávky potravinovej pomoci občanom obce, ktorí 
splnili podmienky poskytnutia potravinovej pomoci. Obecný úrad v spolupráci s Potravinovou bankou 
Slovenska zabezpečil prepravu a rozdávanie tejto pomoci (pre 40-tich občanov každému po 20kg pše-
ničnej múky hladkej a po 20 kg bezvaječných cestovín) viď zmluva o spolupráci – príloha. 
K bodu č. 7 



Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 8 
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. 9 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
Overovatelia:          
 
         Ing. Juraj Horvat 
Darina Krasnajová       starosta obce 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč 
 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 
 


