
Obec Brezov,  Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 10. septembra 2012 
 
číslo: 4/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. berie na vedomie 
1. že OZ je uznášaniaschopné 
2. určenie zapisovateľa zápisnice 
3. informáciu o predbežnom záujme domácnosti o napojenie sa na plánovaný verejný vodovod 
4. informáciu o prevádzke školských zariadení 
5. informáciu o vykonaných a prebiehajúcich prácach na obecnom majetku 
 
B. volí  
1. členov návrhovej komisie:  Mgr. Ladislav Lukáč, Bc. Anna Fečová 
2. overovateľov zápisnice: Darina Krasnajová, Marián Gazdič  
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová 

Ing. Juraj Horvat 
starosta obce 

Marián Gazdič  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. septembra 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. Vyhodnotenie prieskumu napojenia na verejný vodovod 
6. Prevádzka školských zariadení 
7. Oprava a údržba obecného majetku 
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. Konštato-
val, 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 
Darinu Krasnajovú a Mariána Gazdiča. 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 5: 
Starosta obce oboznámil poslancov s  vyhodnotením predbežného záujmu občanov o pripojenie sa 
na plánovaný verejný vodovod. Informácia o možnostiach zásobovania pitnou vodou 
a podmienkach pripojenia  obcí Brezov, Lascov a Marhaň na vodárenský systém Starina – Košice 
(je prílohou tejto zápisnice) bola doručená do každej domácnosti v obci (od 01.08. do 05.08. 2012). 
Záujem o pripojenie sa prejavilo 39 domácnosti, nezáujem 8 domácnosti a 49 domácnosti návratku 
so svojím vyjadrením nevrátilo (vyjadrenie domácnosti o pripojenie sa na plánovaný verejný vodo-
vod je prílohou tejto zápisnice). OZ zobralo túto informáciu na vedomie. 
K bodu č. 6: 
Starosta obce oboznámil poslancov s prevádzkou školských zariadení: materskej školy a školskej 
jedálne pri materskej škole. Prevádzka základnej školy bola uznesením OZ v Brezove č. 3/2012 zo 
dňa 02.07.2012 zrušená k 31.08.2012 a rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR č. 2012-11173/30877:2-923 zo dňa 15.08.2012 (int.č. 100/2012, došlo 28.08.2012) bola Základ-
ná škola, Brezov 48 vyradená zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.08.2012 (kópia rozhod-
nutia je prílohou tejto zápisnice). OZ zobralo túto informáciu na vedomie.   
K bodu č. 7  
Starosta obce oboznámil poslancov s vykonanými resp. prebiehajúcimi prácami: výmena dreveného 
kríža a výstavba chodníka na cintoríne, prebiehajúca dostavba športového a viacúčelového pri viac-
účelovom ihrisku, o obnove havarijného stavu konštrukcie vozovky III/556005 medzi obcami Bre-
zov –Lascov vykonanú SÚC PSK Bardejov (10.08.2012). OZ zobralo túto informáciu na vedomie. 



 
K bodu č. 8 
Neboli žiadne vyjadrenia. 
K bodu č. 9 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 10  
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. 11  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
Overovatelia:          
 
Darina Krasnajová       Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
 
Marián Gazdič 
 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
  


