
Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 

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

konaného dňa 9. decembra 2013  
 
číslo: 5/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
 
A. berie na vedomie 
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné 
2. určenie  zapisovateľa zápisnice 
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2014 až 2016 
4. miestne dane a poplatky podľa všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č.1/2012 

o miestnej dani z nehnuteľností, VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty a VZN č. 3/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch na 
území obce Brezov sa nemenia a ostávajú v platnosti 

 
 
B. volí 
1. členov návrhovej komisie: Ing. Ján Bednár, Mgr. Ladislav Lukáč  
2. overovateľov zápisnice: Darina Krasnajová, Bc. Anna Fečová  
 
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. zmenu rozpočtu obce na rok 2013  
3. Obec Brezov nebude používať programovú štruktúru rozpočtu obce 
4. návrh rozpočtu obce na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015 a 2016) 
5. výstup obce zo Združenia obcí Mikroregiónu Sekčov – Topľa 
6. vstup obce do Združenia  mikroregiónu Stredná Topľa 
7.  a) neposkytnutie finančných prostriedkov žiadnemu CVČ, 

  b) použitie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie voľnočasových aktivít 
mládeže v obci Brezov, 

     c) v prípade požiadavky rodiča (na základe rozhodnutia CVČ o prijatí), výšku príspevku pre CVČ 
rozhodne obec na danú akciu 

8.  zaradenie kaplnky do majetku obce Brezov 
 
  
D. poveruje 
1.  starostu obce písomne požiadať Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor o zápis vlastníckeho 
práva obce ku kaplnke do katastra nehnuteľnosti 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová       Ing. Juraj Horvat 

starosta obce  
Bc. Anna Fečová  



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. decembra  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. Rozpočet  na r. 2013 – úprava a schválenie  
6. Programová štruktúra rozpočtu obce 
7. Rozpočet na r. 2014 – návrh a schválenie 
8. Miestne dane a poplatky 
9. Členstvo obce v mikroregióne Stredná Topľa 
10. Spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci   
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie – schválenie 
14. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa 
prezenčnej 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 Ing. Jána Bednára a Mgr. Ladislava Lukáča, ktorých OZ zvolilo za 
členov návrhovej 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 Kras-
najovú a Bc. Annu Fečovú. 
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 zmeny rozpočtu obce na rok 2013 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2013: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
OZ prerokovalo a po diskusii schválilo, že Obec Brezov nebude používať programovú štruktúru rozpočtu obce. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015 a 2016) spolu so 
stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2014 až 2016 (stanovisko je prílohou tejto 
zápisnice) a postupne zdôvodnil tvorbu jednotlivých položiek rozpočtu.  Poslanci OZ zobrali na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2014 až 2016 a po prerokovaní a diskusii 
predložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015a 2016) schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2014 (s výhľadom na roky 2015 a 2016): 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 8  
OZ zobralo na vedomie, že miestne dane a poplatky podľa všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len 
„VZN“) č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie ve-
rejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty a VZN č. 3/2012 o miestnom po-



platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch na území obce Bre-
zov sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
K bodu č. 9  
9.1 OZ prerokovalo a po diskusii schválilo výstup obce zo Združenia obcí Mikroregiónu Sekčov – Topľa. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
9.2 OZ prerokovalo a po diskusii schválilo vstup obce do Združenia  mikroregiónu Stredná Topľa. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 10  
OZ prerokovalo spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov 
veku s trvalým pobytom v obci Brezov v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) pre rok 2014 a po diskusii 
schválilo:  
a) neposkytnutie finančných prostriedkov žiadnemu CVČ, 
b) použitie finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie voľnočasových aktivít mládeže v obci 
Brezov, 
c) v prípade požiadavky rodiča (na základe rozhodnutia CVČ o prijatí), výšku príspevku pre CVČ rozhodne 
obec na danú akciu. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 11  
OZ prerokovalo a po diskusii schválilo zaradenie kaplnky (postavenej na parcele KN-C č.9 a KN-E č. 507 v k.ú. 
Brezov) do majetku  obce Brezov. Vlastnícke práva obce sú preukázané aj na základe prehlásenia občanov obce 
(Mária Lukáčová, nar. 11.09.1938, Brezov 67; Mária Lukáčová, nar. 03.09.1935, Brezov 68; Rudolf Lukáč, nar. 
24.09.1948, Brezov 100 – prehlásenia sú prílohou zápisnice).   
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
OZ poveruje starostu obce písomne požiadať Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor o zápis vlastníckeho 
práva obce ku kaplnke do katastra nehnuteľnosti. 
K bodu č. 12  
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 13  
Člen návrhovej komisie Ing. Ján Bednár prečítal návrh na uznesenie.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 14  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia:          
Darina Krasnajová        Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
Bc. Anna Fečová 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
  


