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Zápisnica číslo 6/2019 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove, 

ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu v Brezove. 

 

Prítomní poslanci: Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Ing. Ján Bednár 

Neprítomní poslanci:  0 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Žiadosť pani Ing. Anny Parákovej vo veci vzájomnej zámeny pozemkov – zámer prevodu 

vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

6. Projekt chodníka pri ceste III/3533 v smere na Lascov 

7. Žiadosť pani Anny Obušekovej o výmenu oplotenia medzi materskou školou a ich pozemkom 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok roku 2020  

11. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

12. Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 

13. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 

14. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného 

priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty 

15. Návrh na odmeny poslancom za aktívnu účasť na akciách obce  

16. Návrh na akcie do konca roka 2019 a na 1.polrok 2020 

17. Rôzne – podnety a návrhy 

18. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                         

 
 

K bodu 1) 

Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Brezove otvoril ako aj celé viedol 

starosta obce Mgr. Ladislav Lukáč.  

 

K bodu 2) 

V úvode privítal všetkých prítomných a predniesol na schválenie program rokovania.  

Poslanci predložený návrh schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu 3) 

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Darinu Krasnajovú a Ing. Jána Bednára.  

Poslanci schválili členov komisie. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

  

K bodu 4) 

 Za zapisovateľa a overovateľov boli určení: 

zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová 

overovatelia:  Mgr. Matej Stekla 

Juraj Cibuľka 

 

K bodu 5)  

         Starosta obce predniesol na schválenie zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa na základe žiadosti pani Ing. Anny Parákovej (Príloha č. 1), bytom 

Hamuliakovo, vo veci vzájomnej zámeny pozemkov. Pani Ing. Anna Paráková poslala žiadosť 

o zámenu pozemkov 30.8.2019 s tým, že by chcela vybudovať v Brezove Domov seniorov a žiada 

obec o výmenu pozemkov /časť parcely C 310 za časť parcely C 265/ podľa prílohy žiadosti. Dôvod 

hodný osobitného zreteľa spočíva vo viacerých prínosoch pre obec a jeho obyvateľov: zlepšenie 

sociálnej infraštruktúry, pracovné príležitosti, zveľadenie prostredia v strede obce, príjem do rozpočtu 

obce vo forme priamych a nepriamych daní, oživenie obce. 

Poslanci OZ schválili zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

 

K bodu 6) 

 

        Na štvrtom zastupiteľstve dňa 17.júla 2019 predložil starosta návrh na výstavbu chodníka od 

Lascova po agitačné stredisko, ktorý bol už plánovaný zhruba pred desiatimi rokmi. OZ odporučilo 

starostovi dať aktualizovať už existujúci projekt. Starosta oboznámil OZ s upravenou projektovou 

dokumentáciou chodníka. Náklady na chodník by mali byť zhruba okolo 55 tisíc, pričom 28 tisíc by sa 

malo uhradiť prostredníctvom výzvy vyhlásenej MAS Topoľa-MAS 079/7.2/1.1-Program rozvoja 

vidieka 2014-2020, ak bude teda v roku 2020 schválený. 

OZ hlasovalo za to, aby sa pokračovalo v ďalších krokoch podľa už urobenej novej projektovej 

dokumentácie.  

Poslanci návrh schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu 7) 

 

            Starosta oboznámil poslancov OZ so žiadosťou pani Anny Obušekovej o výmenu oplotenia 

medzi materskou školou a ich pozemkom. Pani Obušeková navrhla vymeniť oplotenie s tým, že by 

polovicu nákladov hradila ona a polovicu obecný úrad.  

Starosta dal hlasovať za spolufinancovanie oplotenie. OZ schválilo spolufinancovanie oplotenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8) 

 

           Starosta predložil stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022 (Príloha č. 2), ktorá konštatovala absenciu námietok k rozpočtu 

a odporučila Obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie. OZ vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky na 

vedomie.       

         

K bodu 9) 

 

          Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022 (Príloha č. 3). Konkrétnejšie ich oboznámil s kapitálovými výdavkami plánovanými v roku 

2020 . 

Popri navrhovaným výdavkom starosta navrhol, aby sa pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v obci 

poskytoval finančný príspevok. Po diskusii sa OZ zhodlo na návrhu dávať príspevok na dieťa pri prvom 

roku života 100 eur a ďalších 100 eur pri nástupe do prvého ročníka povinnej školskej dochádzky. 

 

Poslanci po prerokovaní schválili Návrh rozpočtu na rok 2020 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10) 

 

           V tomto bode bol OZ predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Brezov na 1. polrok roku 2020 (Príloha č. 4). OZ vzalo tento návrh na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 11) 

 

           Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezov (Príloha č. 5).  Informoval poslancov akých 

zmien sa toto VZN týka. V časti „miestne dane“ nedošlo k podstatným zmenám.  
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Najväčšou a najpodstatnejšou zmenou je sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Problematikou vývozu tuhého komunálneho odpadu a poplatkov sa obecné zastupiteľstvo 

zaoberalo okrajovo už na viacerých zasadnutiach OZ. Momentálna situácia v obci je nasledovná. 

Obec v roku 2019 mala náklady na vývoz odpadu cca 4 500 €. Občania zaplatia obci poplatok za 

vývoz TKO cca 3 100€ ročne. Poplatok za osobu/deň sa nemenil od roku 2012 a obec má každoročne 

zvýšené náklady na vývoz tuhého komunálneho odpadu. Obec Brezov patrí v okolí k obciam s 

najnižším poplatkom za vývoz. Starosta navrhol, aby sa poplatok za vývoz TKO a DSO upravil na 

čiastku 0,033 €/osoba/deň, čo ročne prestavuje čiastku 12,07 €/os, poplatok sa zníži deťom s trvalým 

pobytom v obci do 15. roku (vrátane) ich života a občanom s trvalým pobytom  v obci Brezov starším 

ako 75 rokov o 30% ( 0,0231 eur za osobu/deň ).  Starosta informoval o potrebe stretnutia občanov, s 

cieľom dať do povedomia občanov nutnosť separovať odpad, možnosti separovania, čím by sa 

nezvyšovali náklady na vývoz. 

Návrh VZN č. 1/2019 bol na pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce a WEB stránke obce 

dňa 22.11.2019. K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak ho starosta predložil poslancom na 

schválenie. 

Poslanci po prerokovaní a diskusií predložený návrh VZN č. 1/2019 schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 12) 

 

           Starosta predložil na schválenie Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania volebných 

plagátov (Príloha č. 6). Predmetom tohto VZN je ustanovenie miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, voľby do EP, 

voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obce. Ustanovuje tiež 

podmienky a rozsah poskytovania vysielacieho priestoru na predvolebnú kampaň v miestnom rozhlase. 

 

Návrh VZN č. 2/2019 bol na pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce a WEB stránke obce 

dňa 22.11.2019. K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak ho starosta predložil poslancom na 

schválenie. 

Poslanci predložený Návrh VZN č. 2/2019 schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 13) 

 

          Starosta predložil na schválenie Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnej dani 

z nehnuteľností (Príloha č. 7).  Tento dodatok mení § 5 ods. 8 -  Obec určuje platenie dane 

v splátkach, pričom splátky dane sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa daň 

vyrubuje 

 

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2012 bol na pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce a WEB 

stránke obce dňa 22.11.2019. K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak ho starosta predložil 

poslancom na schválenie. 
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Poslanci predložený Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2012 schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14) 

 

          Starosta predložil na schválenie Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach za 

psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty 

(Príloha č. 8). 

Tento dodatok dopĺňa možnosť platenia daní prevodom na účet a možnosť platenia v splátkach pri 

čom splátky dane sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje. 

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 2/2012 bol na pripomienkovanie vyvesený na úradnej tabuli obce a WEB 

stránke obce dňa 22.11.2019. K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak ho starosta predložil 

poslancom na schválenie. 

 

Poslanci predložený Návrh dodatku č.1 k VZN č. 2/2012 schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 15) 

  

           Starosta predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom za aktívnu účasť na akciách (Príloha 

č. 9) obce podľa uznesenia 16/3/2019 nasledovne: (  v celkovej sume 280,00 eur ) 

 

Darina Krasnajová 140,00 eur 

Mgr. Matej Stekla 100,00 eur 

Juraj Cibuľka 40,00 eur 

 

Obecné zastupiteľstvo navrhnuté odmeny poslancom schválilo. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 16) 

 

Starosta vyzval poslancov OZ na prerokovanie a prípadné doplnenie návrhov aktivít obce do 

konca roka 2019 a na 1.polrok 2020. Poslanci následne prerokovali a doplnili akcie, ktoré bude obec 

organizovať alebo spoluorganizovať do konca roka 2019 nasledovne: 

 

28.12.2019 Futbalový turnaj 

30.12.2019 Stolnotenisový turnaj 

25.12.2019 spolufinancovanie Vianočného koncertu v sume 200 eur v kostole Povýšenia sv. Kríža 

v Brezove  
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Silvester - varené víno 

 

Na rok 2020 boli predbežne navrhnuté tieto akcie: 

4.1.2020 novoročné posedenie  

Marec - Deň žien 

Máj – 120. výročie vykopania prvej studničky 

           Furmanské preteky 

13.6.2020 - Deň obce pri príležitosti 685. výročia prvej písomnej zmienky 

 

OZ hlasovalo za navrhnuté akcie. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 17) 

 

           Rôzne – podnety a návrhy 

Pani Krasnajová navrhla výlet do Močenku ( Močenka?? ) v Poľsku, ktorý by sa mal uskutočniť 

v 1.polroku 2020.  

 

OZ hlasovalo za tento návrh. 

Hlasovanie: 

Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 18)  

 

           Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu v roku 2019. Tým ukončil 

šieste zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022. 

 

 

 

................................................... 

Mgr. Ladislav Lukáč – starosta    

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr. Matej Stekla ........................................... 

 

 

Juraj Cibuľka  ........................................... 


