
Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 28. januára 2013  
 
 
číslo: 1/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. berie na vedomie 
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné 
2. určenie  zapisovateľa zápisnice 
3. plán zasadnutí OZ v r. 2013 (22.4., 22.7., 21.10., 09.12.) 
 
B. volí 
1. členov návrhovej komisie: Ing. Ján Bednár, Marián Gazdič 
2. overovateľov zápisnice: Bc. Anna Fečová, Mgr. Ladislav Lukáč 
3. hlavného kontrolóra obce Brezov: Zuzana Bednárová, Brezov 16 
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. preventívara (technika) požiarnej ochrany obce: Jozef Choma, Šiba 34 
3. vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol: Ing. Ján 

Bednár, Brezov 16 
4. vedúceho protipožiarnej hliadky: Marián Gazdič, Brezov 134 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Bc. Anna Fečová 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč      Ing. Juraj Horvat 

starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. januára 2013 
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. Voľba hlavného kontrolóra obce 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie – schválenie 
9. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa 
prezenčnej listiny sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 
K bodu č. 2: 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 3: 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Jána Bednára a Mariána Gazdiča, ktorých OZ zvolilo za členov 
návrhovej komisie. 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – Mgr. Martu Horvatovú. Za overovateľov zápisnice OZ zvolilo Bc. Annu Fe-
čovú a Mgr. Ladislava Lukáča. 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 5: 
V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia 
OZ č. 5/2012 zo dňa 10.12.2012, ktorými OZ vyhlásilo podmienky a deň konania voľby hlavného kontrolóra 
obce (HKO), OZ prekontrolovalo splnenie predpokladov na výkon funkcie HKO a náležitosti prihlášky kandi-
dáta na funkciu HKO Zuzany Bednárovej, Brezov 16 (list č. 1/2013, došlo 09.01.2013). OZ skonštatovalo spl-
nenie predpokladov na výkon funkcie a náležitosti prihlášky. OZ zvolilo Zuzanu Bednárovú, Brezov 16 za 
hlavnú kontrolórku obce Brezov. 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
1. V súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o plnení úloh 
obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi OZ prerokovalo a schválilo: 
a) za preventívara (technika) požiarnej ochrany obce Jozefa Chomu (Šiba 34), ktorý spĺňa požiadavky o odbor-
nej spôsobilosti (- osvedčenie o odbornej spôsobilosti o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii č.p.: 
KRHZ-PO-OPP-663-1/2011 vydané Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove; - osvedčenie na činnosť autori-
zovaného bezpečnostného technika ev.č.: ABT-001114-06 vydané Národným inšpektorátom práce v Košiciach 
– sú prílohou zápisnice)    
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
b) za vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol Ing. Jána Bednára 
(Brezov 16) 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
c) za vedúceho protipožiarnej hliadky Mariána Gazdiča (Brezov 134) 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
2. Starosta obce predložil poslancom plán zasadnutí OZ v r. 2013 (22.4., 22.7., 21.10., 9.12.), ktorý zobralo OZ 
na vedomie.  



K bodu č. 7  
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
 
K bodu č. 8 
Člen návrhovej komisie Marián Gazdič prečítal návrh na uznesenie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za: 5,  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:          
 
Bc. Anna Fečová        Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 

 


