
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2010 

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. 2010 – úprava a schválenie 
6. Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2010  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 – návrh a schválenie  
7. Rozpočet na r. 2011 – návrh a schválenie 
8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
9. Poverenie zástupcu starostu obce a náplň činnosti 
10. Schválenie platu starostu obce 
11. Odmena poslancom za účasť na zasadnutí OZ 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 p. Ing. Juraj Horvat. Konšta-
toval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 5 poslancov 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 p. Ing. Jána Bednára a Mgr. Ladislava Lukáča, ktorých 
OZ zvolilo za členov návrhovej komisie. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie: 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – p. Darinu 
Krasnajovú a p. Bc. Annu Fečovú. 
K bodu č. 5: 
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu, predložil im návrh na úpravu a doplnenie 
niektorých položiek rozpočtu pre rok 2010 a postupne zdôvodnil ich zmeny resp. doplnenie. Pos-
lanci po prerokovaní a diskusii predložený návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2010 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce pre rok 2010 : 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Starosta obce predložil poslancom návrh všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 3/2010 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úze-
mí obce Brezov na rok 2011. Poslanci po prerokovaní a diskusii návrh VZN č. 3/2010 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezov na rok 2011: 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu obce pre rok 2011 (s výhľadom na roky 2012 a 
2013), prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 (stanovi-
sko je prílohou tejto zápisnice) a postupne zdôvodnil tvorbu jednotlivých položiek rozpočtu.  Pos-
lanci po prerokovaní a diskusii predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2011 schválili.  



Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce pre rok 2011(s výhľadom na roky 2012 a 2013): 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov zriadilo nasledujúce komisie: 

a) na ochranu verejného záujmu 
b) kultúrnu 
c) verejného poriadku 
d) športovú 
e) životného prostredia 

Do zriadených komisií boli navrhnutí predsedovia a členovia komisií následovne: 
· komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Marián Gazdič 

· členovia Bc. Anna Fečová a Mgr. Ladislav Lukáč 
· kultúrna komisia - predseda Darina Krasnajová 
· komisia verejného poriadku - predseda Ing. Ján Bednár 
· športová komisia - predseda Mgr. Ladislav Lukáč 
· komisia životného prostredia - predseda Bc. Anna Fečová 

Návrhy členov do neosadených komisií predložia ich predsedovia do najbližšieho zasadnutia OZ. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov komisií a členov komisie na ochranu verejného záujmu: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 9 
Starosta obce podľa § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov poveril zastupovaním starostu obce p. Darinu Krasnajovú a písomne určil rozsah 
úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať (rozsah úkonov a činností zá-
stupcu starostu obce je prílohou tejto zápisnice).  
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie p. Dariny Krasnajovej za zástupcu starostu 
obce a rozsah úkonov a činností zástupcu starostu obce. 
Starosta obce navrhol odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 60,-EUR mesačne. OZ po prero-
kovaní návrh schválilo. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške 60,-EUR: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 10  
Podľa §3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch staros-
tov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je plat starostu stanovený následovne: plat 
starostu je určený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vy-
číslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 
rok a násobku podľa §4 ods. 1 bod 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslankyňa p. Darina 
Krasnajová navrhla v zmysle §4 ods.2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšiť plat starostu o 
20% mesačne k základnému platu (podľa §4 ods.1 toho istého zákona). OZ po prerokovaní návrh 
schválilo.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce zvýšený o 20%: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 1(Mgr. Ladislav Lukáč),  zdržal sa: 0 
K bodu č. 11  
Starosta obce navrhol poslancom za účasť na zasadnutí OZ odmenu vo výške 15 EUR za jedno za-
sadnutie. OZ po prerokovaní návrh schválilo. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OZ  vo výške 15,-EUR za 
jedno zasadnutie: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 12  
12.1 V súlade s článkom 5 písm. 3 ods. a) VZN č.2/2010 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení 
v obci Brezov starosta obce udeľuje Ďakovný list pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmien-
ky o obci Brezov p. Mgr. Jonatanovi Balažovi a p. Ing. Ladislavovi Lukáčovi za významný podiel 
na činnosti samosprávnych orgánov obce, na rozvoji obce a za pomoc pri plnení jej úloh.  
 



Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie udelenie ďakovných listov. 
12.2 Vzhľadom na možnosť výskytu mimoriadnych udalosti v dôsledku nepriaznivého pôsobenia 
prírodných síl, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok občanov (napr.: víchrica 
dňa 16.08.2010 o cca 19 hod. spôsobila zničenie resp. poškodenie striech domov č. 64, 63 a 2, po-
lámanie stromov ap. – vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, správa z mimoriadnej situácie 
sú prílohou tejto zápisnice) a na úlohy a pôsobnosť obce pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyva-
teľstva (zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva) spočívajúcej najmä v analý-
ze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj určenia postupov 
a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí starosta obce predložil poslancom 
návrh na výrub stromov nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach obce, jej katastri a v blízkosti obec-
ných stavieb, ktoré môžu v prípade mimoriadnych udalosti ohroziť život, zdravie a majetok obča-
nov a po odstránení týchto stromov vysadiť minimálne po dva mladé stromy za jeden odstránený 
strom. Zoznam rizikových objektov a miest je prílohou tejto zápisnice. Poslanci po diskusii návrh 
schválili.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo výrub stromov v katastri obce: 
Hlasovanie: za: 4,  proti: 1(Mgr. Ladislav Lukáč),  zdržal sa: 0  
12.3 Starosta obce informoval poslancov o plánovaných kultúrno-športových akciách v mesiaci 
december: Mikuláš, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, Silvester. Poslanci po prerokovaní 
a diskusii schválili na realizáciu týchto akcií sumu 500,-EUR.    
Obecné zastupiteľstvo schválilo na realizáciu kultúrno-športových akcií v decembri 2010 finančnú 
čiastku 500,-EUR: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 13 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 14 
Člen návrhovej komisie Ing. Ján Bednár prečítal návrh na uznesenie. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia: 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 12 
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  
 
 


