
Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 

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

konaného dňa 26. júla 2013  
 
číslo: 3/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
 
A. berie na vedomie 
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné 
2. určenie  zapisovateľa zápisnice 
3. informáciu o opravách obecného majetku 
4. informáciu o uskutočnených kultúrno-športových akciách 
 
 
B. volí 
1. členov návrhovej komisie: Marián Gazdič, Bc. Anna Fečová  
2. overovateľov zápisnice: Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár 
 
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. úpravu rozpočtu obce na rok 2013  
3. plat starostu obce zvýšený o 30 % 
 
  
D. odporúča 
1.  uskutočniť kultúrno-športové podujatia: zájazd do Košíc (zoologická záhrada a park dinosaurov, 
Dóm sv. Alžbety - august), zájazd na pútnické miesto v Litmanovej (september), furmanský deň v 
Brezove (september)   
 
 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová       Ing. Juraj Horvat 

starosta obce  
Ing. Ján Bednár   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júla 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. Úprava rozpočtu obce 
6. Prerokovanie platu starostu 
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 pre-
zenčnej 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 Mariána Gazdiča a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ zvolilo za členov ná-
vrhovej komisie. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – Mgr. Martu Horvatovú. Za overovateľov zápisnice OZ zvolilo Darinu Krasnajovú 
a Ing. Jána Bednára. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 5: 
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu, predložil im návrh na úpravu a doplnenie rozpočtu pre rok 
2013 a postupne zdôvodnil ich zmeny resp. doplnenie. Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii predložený návrh zme-
ny rozpočtu obce pre rok 2013 schválili  (upravený rozpočet je prílohou zápisnice).  
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
V súlade s § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Obecné zastupiteľstvo v Brezove prerokovalo plat 
starostu obce. Podľa §3 ods. 1 zákona je plat starostu stanovený nasledovne: plat starostu je určený súčinom priemer-
nej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Sloven-
skej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za rok 2012 
je 805,-EUR)  a násobku podľa §4 ods. 1 zákona (násobok podľa §4 ods. 1 bod 1 je 1,49). Plat sa zaokrúhľuje na celé 
euro nahor. Poslanci Darina Krasnajová a Ing. Ján Bednár navrhli v zmysle §4 ods.2 zákona zvýšiť plat starostu o 30 
% mesačne. OZ po prerokovaní návrh schválilo a rozhodlo o 30 % zvýšení mesačného platu starostu obce (výpo-
čet:805€ x 1,49 = 1200€ x 1,3 = 1560€). 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce zvýšený o 30%.  
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0,   zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
7.1 Starosta obce informoval poslancov o opravách obecného majetku.  v r. 2013. Poslanci zobrali túto informáciu na 
vedomie.  
7.2 Starosta obce informoval poslancov o uskutočnených kultúrno-športových akciách uskutočnených po 22.4.2013: 
vyšetrenie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení a chorôb látkovej výmeny pracovníkmi RÚVZ Bardejov 
pre občanov obce (29.4.) na obecnom úrade, turistický pochod chotárom obce (8.5.), zájazd do ružencovej záhrady vo 
Vyšnej Šebastovej a na pútnické miesto v Ľutine (21.5.), ukážky bojovej a záchranárskej techniky na letisku 
v Prešove pri príležitosti dňa detí (31.5.). Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie. 
7.3 OZ prerokovalo doplnenie plánu kultúrno-športových akcií na r. 2013: zájazd do Košíc (zoologická záhrada 
a park dinosaurov, Dóm sv. Alžbety - august), zájazd na pútnické miesto v Litmanovej (september), furmanský deň v 



Brezove (september)  a po diskusii odporučilo tieto akcie uskutočniť. Termíny konania jednotlivých akcií budú včas 
upresnené. 
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: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 10  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
Overovatelia:          
 
Darina Krasnajová        Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
Ing. Ján Bednár 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  

 


