
Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 

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

konaného dňa 15. septembra 2013  
 
číslo: 4/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
 
A. berie na vedomie 
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné 
2. určenie  zapisovateľa zápisnice 
 
 
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  
 
  
D. nesúhlasí  
1.  s výstavbou rodinných domov v lokalite zahrňujúcej parcelu CKN 326/5 k.ú. Brezov   
 
 
 
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 15. septembra  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. Prerokovanie žiadosti o písomné stanovisko obce Brezov k návrhu k príprave žiadosti na vydanie  územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby a pre žiadosť pre KPU Prešov k predchádzajúcemu súhlasu k odňatiu z PPF pre 
potreby konania 

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 Mariána Gazdiča a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ zvolilo za členov ná-
vrhovej 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 Darinu Krasnajovú 
a Ing. Jána Bednára. 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 5: 
OZ v Brezove prerokovalo Žiadosť o písomné stanovisko Obce Brezov k návrhu k príprave žiadosti na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre žiadosť pre KPU Prešov k predchádzajúcemu súhlasu k odňatiu 
z PPF pre potreby konania (ďalej len „žiadosť“)  navrhovateľa Mgr. Ľuboša Mihoka, bytom Lipová ul. 2809/6 
Bardejov, 085 01 Bardejov (list int.  č. 129/2013, došlo 09.09.2013) navrhovanej stavby „Rodinné domy 
s prístupovou cestou a inž  sieťami v zmysle predloženého PD stavby“ (ďalej len „rodinné domy“) na parcele CKN 
326/5 v katastrálnom území obce Brezov. Poslanci OZ po prehodnotení žiadosti, územno plánovacej dokumentácie 
obce (vypracoval Ing. arch. Marián Demčko) a po prehodnotení súčasného stavu v uvedenej lokalite (zahrňujúcej 
parcelu CKN 326/5 k.ú. Brezov) nesúhlasilo s výstavbou rodinných domov v uvedenej lokalite.    
Hlasovanie o výstavbe rodinných domov v lokalite zahrňujúcej parcelu CKN 326/5 k.ú. Brezov:  
za: 0,       proti: 5,   zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Žiadne. 
K bodu č. 7  
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 8  
Členka návrhovej komisie Bc. Anna Fečová prečítala 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:          
Darina Krasnajová        Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
Ing. Ján Bednár 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  


