
Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 12. decembra 2011 
 
 
číslo: 6/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. volí 
1. členov návrhovej komisie: Ing. Ján Bednár, Bc. Anna Fečová 
 
B. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2011  
3. VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Brezov  
4. rozpočet obce pre rok 2012(s výhľadom na roky 2013 a 2014) 
5. paušálne poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách starostovi obce 

v rámci prešovského samosprávneho kraja v sume 200 EUR mesačne (za používanie súkromného 
motorového vozidla starostu na služobné účely)  

6. zákaz používania pyrotechniky v okruhu 20 metrov okolo autobusovej zástavky pri obecnom úrade 
7. cenník poplatkov za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Brezove   
 
C. berie na vedomie 
1.  žiadosť o informácie Ing. Jána Janoška, Brezov 5 
 
D. nesúhlasí  
1.  so stanoviskom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 

pobočka Košice k sťažnosti občanov obce Brezov vo veci vývozu hnojovice Poľnohospodárskym 
podielnickým družstvom Brezov 

 
 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová 
 
 
Bc. Anna Fečová      Ing. Juraj Horvat 

starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. decembra 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. Rozpočet na r. 2011 – úprava a schválenie 
6. Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2011  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – návrh a schválenie  
7. Rozpočet na r. 2012 – návrh a schválenie 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie – schválenie 
11. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa 
prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 
K bodu č. 2: 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 3: 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Jána Bednára a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ zvolilo za 
členov návrhovej komisie. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – Darinu Krasnajovú a Bc. 
Annu Fečovú. 
K bodu č. 5: 
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu, predložil im návrh na úpravu a doplnenie rozpočtu pre 
rok 2011 a postupne zdôvodnil ich zmeny resp. doplnenie. Poslanci po prerokovaní a diskusii predložený návrh 
zmeny rozpočtu obce pre rok 2011 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce pre rok 2011: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Starosta obce predložil poslancom návrh všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 2/2011 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Brezov s platnosťou od 01.01.2012. Poslanci po prerokovaní a diskusii návrh VZN č. 2/2011 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Brezov: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce pre rok 2012 (s výhľadom na roky 2013 a 2014), 
prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 (stanovisko je prílohou tejto 
zápisnice) a postupne zdôvodnil tvorbu jednotlivých položiek rozpočtu.  Poslanci po prerokovaní a diskusii 
predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2012 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce pre rok 2012 (s výhľadom na roky 2013 a 2014): 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 8 



8.1. Starosta obce predložil poslancom stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho v Bratislave, pobočka Košice k sťažnosti občanov obce Brezov vo veci vývozu hnojovice 
Poľnohospodárskym podielnickým družstvom Brezov, Brezov 140, 087 01. Poslanci OZ s uvedeným 
stanoviskom nesúhlasia z dôvodu, že nebolo vykonané tvaromiestne šetrenie za prítomnosti zástupcov 
sťažovateľov a obce. Stanovisko ÚKSÚP je prílohou zápisnice. 
8.2. Starosta obce predložil poslancom žiadosť o informácie Ing. Jána Janoška, Brezov 5. Poslanci zobrali túto 
žiadosť na vedomie. Žiadosť je prílohou zápisnice. 
8.3. V súlade s § 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách OZ prerokovalo a následne 
schválilo paušálne poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách starostovi obce v rámci 
prešovského samosprávneho kraja v sume 200 EUR mesačne (za používanie súkromného motorového vozidla 
starostu na služobné účely) od 01.12.2011.   
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
8.4. OZ prerokovalo a následne schválilo zákaz používania pyrotechniky v okruhu 20 metrov okolo autobusovej 
zástavky pri obecnom úrade.  
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
8.5. OZ prerokovalo a následne schválilo cenník poplatkov za úkony a služby poskytované Obecným úradom 
v Brezove, ktorý je prílohou zápisnice.  
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 9 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 10  
Člen návrhovej komisie Ing. Ján Bednár prečítal návrh na uznesenie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za: 4,  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 
 
 
Bc. Anna Fečová 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 

 


