
Obec Brezov,  Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 2. júla 2012 
 
číslo: 3/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. berie na vedomie 
1. že OZ je uznášaniaschopné 
2. určenie zapisovateľa zápisnice 
 
B. volí  
1. členov návrhovej komisie:  Mgr. Ladislav Lukáč, Bc. Anna Fečová 
2. overovateľov zápisnice: Ing. Ján Bednár, Marián Gazdič  
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. prevod parcely KN-C č.4 (LV č. 412) odpredajom  
3. dodatok č.1 k VZN č.1/2007 o prevádzke pohrebiska v obci Brezov 
4. zrušenie Základnej školy v Brezove (IČO: 710060491) k 31.08.2012 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Ján Bednár 

Ing. Juraj Horvat 
starosta obce 

Marián Gazdič  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. júla 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. Prevod parcely č.4 - schválenie 
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o prevádzke pohrebiska v obci Brezov – návrh, schválenie 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie – schválenie 
10. 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 Mgr. Ladislava Lukáča a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ 
zvolilo za členov návrhovej komisie. 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú. Za  overovateľov zápisnice OZ zvolilo 
Ing. Jána Bednára a Mariána Gazdiča. 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 5: 
OZ v súlade s uznesením č.2-2/2012 zo dňa 11.06.2012 prerokovalo nehnuteľného majetku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredajom a to nehnuteľnosti: 
parcela KN – C č.4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 k.ú. Brezov zapísanej na LV č. 412 
Obec Brezov žiadateľovi: Mgr. Jana Eliašová, rodená Krasnajová, trvale bytom Brezov 97, 087 01, za 
kúpnu cenu v celkovej výške 208.- EUR (slovom: dvestoosem euro) za celý predmet prevodu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa. 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod schválilo. 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Poslanci prerokovali návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o prevádzke pohrebiska v obci Brezov. Pos-
lanci návrh schválili. Dodatok je prílohou zápisnice. 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
7.1 OZ prerokovalo situáciu vzniknutú odchodom niektorých žiakov zo Základnej školy v Brezove 
(ďalej len „ZŠ“), čím sa znížil počet žiakov na 5 (päť) pre školský rok 2012/2013 z pôvodného stavu 
11 žiakov v školskom roku 2011/2012. Na základe nevyhnutných nákladov na prevádzku ZŠ a norma-
tívnych finančných prostriedkov určených pre prevádzku ZŠ obec nedokáže ZŠ finančne prevádzkovať 
pri uvedenom počte žiakov. V ďalšom období nie je predpoklad nárastu žiakov (pre školský rok 
2013/2014 sa predpokladaný počet žiakov ZŠ zníži na 4 (štyri), pre šk. rok 2014/2015 je predpoklada-
ný počet žiakov 4 (štyri)). Na základe ekonomických rozborov, predpokladaného vývoja počtu žiakov 



a vyjadrenia rodičov (tvoria prílohu zápisnice) OZ schválilo zrušenie Základnej školy v Brezove (IČO: 
710060491) k 31.08.2012. 
Hlasovanie: za: 4,   proti: 0   zdržal sa: 1 
K bodu č. 8 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 9 
Členka návrhovej komisie Bc. Anna Fečová prečítala návrh na uznesenie.  . 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia: 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie sú prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 10  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
Overovatelia:          
 
Ing. Ján Bednár       Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
 
Marián Gazdič 
 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
  


