
Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove 
 
 

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

konaného dňa 10. decembra 2012 
 
 
číslo: 5/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brezove  
 
A. berie na vedomie 
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné 
2. určenie  zapisovateľa zápisnice 
3. informáciu o spôsobe riešenia ranného žiackeho autobusového spojenia 
4. informáciu o výstavbe, opravách a údržbe obecného majetku v r. 2012  
 
B. volí 
1. členov návrhovej komisie: Mgr. Ladislav Lukáč, Bc. Anna Fečová 
2. overovateľov zápisnice: Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár 
 
C. schvaľuje 
1. program zasadnutia OZ  
2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2012  
3. VZN č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 
4. VZN č.2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné auto-

maty a za nevýherné hracie automaty 
5. VZN č.3/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a ostatných miestnych poplatkoch 
6. rozpočet obce pre rok 2013(s výhľadom na roky 2014 a 2015) 
7. prevádzkový poriadok športového a viacúčelového areálu 
8. vnútorný predpis č.1/2012 
 
D. vyhlasuje   
1.  podmienky a deň konania voľby hlavného kontrolóra, deň konania voľby hlavného kontrolóra je 
28.01.2013   
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Darina Krasnajová 
 
 
Ing. Ján Bednár      Ing. Juraj Horvat 

starosta obce 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. decembra 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. Rozpočet na r. 2012 – úprava a schválenie 
6. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012  o miestnej dani z nehnuteľnosti – návrh a schválenie  
7. Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2012  o miestnych daniach  za psa, za užívanie verejného priestranstva, 

za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty – návrh a schválenie  
8. Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012  o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a ostatných miestnych poplatkoch – návrh a schválenie  
9. Rozpočet na r. 2013 – návrh a schválenie 
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
11. Prevádzkový poriadok športového a viacúčelového areálu – návrh a schválenie 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie – schválenie 
15. 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 Mgr. Ladislava Lukáča a Bc. Annu Fečovú, 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 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 2012 a postupne zdôvodnil ich zmeny resp. doplnenie. Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii predložený 
návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2012 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce pre rok 2012: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Poslanci OZ prerokovali návrh všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 1/2012 o miestnej dani 
z nehnuteľností na území obce Brezov s platnosťou od 01.01.2013. Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii VZN 
č. 1/2012 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
Poslanci OZ prerokovali návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, 
za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty na území obce Brezov s platnosťou od 01.01.2013. Pos-
lanci OZ po prerokovaní a diskusii VZN č. 2/2012 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, 
za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  



 
K bodu č. 8 
Poslanci OZ prerokovali návrh VZN č. 3/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a ostatných miestnych poplatkoch na území obce Brezov s platnosťou od 01.01.2013. Poslanci OZ po 
prerokovaní a diskusii VZN č. 3/2012 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a ostatných miestnych poplatkoch: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 9 
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce pre rok 2013 (s výhľadom na roky 2014 a 2015) spolu 
so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (stanovisko je prílohou tejto zá-
pisnice) a postupne zdôvodnil tvorbu jednotlivých položiek rozpočtu.  Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii 
predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2013 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce pre rok 2013 (s výhľadom na roky 2014 a 2015): 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 10 
Podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení OZ prerokovalo podmienky a termín konania voľby 
hlavného kontrolóra. OZ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 28.01.2013. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 11 
Poslanci OZ prerokovali a následne schválili Prevádzkový poriadok športového a viacúčelového areálu, ktorý sa 
nachádza pri bývalej základnej škole v Brezove. 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 12 
12.1 Poslanci OZ prerokovali a následne schválili Vnútorný predpis č.1/2012 o postupe a zaraďovaní prostried-
kov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce (je prílohou zápisnice). 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
12.2 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti obce o úpravu ranných žiackych autobusových spojov do 
Giraltoviec a spôsobe ich riešenia (žiadosť je prílohou zápisnice). Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 
12.3 Starosta obce informoval poslancov o výstavbe, opravách a údržbe obecného majetku v r. 2012: 
- výmena dreveného kríža a úprava jeho okolia na cintoríne (august) 
- položenie chodníka na cintoríne (september) 
- výstavba altánku a detského ihriska pri zš (september – október). 
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 
K bodu č. 13  
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 14  
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. 15  
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  

 


