
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. mája 2011 

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. Voľba zástupcov zriaďovateľa do rady školy – ZŠ, MŠ 
6. Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach Obce Brezov – návrh a schválenie  
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie – schválenie 
10. Záver 
 

K bodu č.1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Juraj Horvat. Konšta-
toval, 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 p. Darinu Krasnajovú a Mgr. Ladislava Lukáča, kto-
rých OZ zvolilo za členov návrhovej komisie. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie. 
Hlasovanie: za: 4 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 4: 
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – p. Mariána 
Gazdiča a Mgr. Ladislava Lukáča. 
K bodu č. 5: 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zvolilo zástupcov zriaďovateľa do rady školy: 
a) do Rady školy pri Základnej škole v Brezove zvolilo Ing. Jána Bednára a Mariána Gazdiča. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole 
v Brezove Ing. Jána Bednára a Mariána Gazdiča. 
Hlasovanie: za: 4 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
b) do Rady školy pri Materskej škole v Brezove zvolilo Darinu Krasnajovú. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole v Brezove 
Darinu Krasnajovú.  
Hlasovanie: za: 4 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 6: 
Starosta obce predložil poslancom návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 
Obce Brezov v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Poslanci po prerokovaní 
a diskusii Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach Obce Brezov  schválili (Zásady 
sú prílohou tejto zápisnice). 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach Obce Bre-
zov. 
Hlasovanie: za: 4 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
K bodu č. 7  
7.1 Starosta obce informoval poslancov o splnení všetkých odvodových a daňových povinností ob-
ce (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho za-
mestnávania (inšpektorát práce) k januáru 2011. Potvrdenia jednotlivých inštitúcií (VšZP, Dôvera, 
Union, sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce) sú prílohou tejto zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie. 



7.2 Starosta obce informoval poslancov o uskutočnených kultúrno-spoločenských akciách: 
a) vystúpenie Andera z Košíc a hud. skupiny Kandráčovci v športovej hale v Bardejove pri príleži-

tosti MDŽ (8.3.) 
b) turistický pochod chotárom obce – okolo troch studničiek (30.4.) 
c) zájazd na mariánske pútnické miesto v Litmanovej (13.5.) 
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie. 
7.3 Starosta obce informoval poslancov o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov – prebieha 
zber tlačív.  
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie. 
7.4 Starosta obce informoval poslancov o opravách a úpravách obecného majetku: 
a) cintorín – kosenie, úpravy terénu, pokračovanie v opravách oplotenia 
b) potok – odstraňovanie nánosov, nečistôt, krovín, kosenie  
c) kaplnka – odvodnenie a odvzdušnenie základov, osekanie poškodenej omietky 
d) viacúčelové ihrisko – odstránenie starých, poškodených stromov a krovín, prípravy na úpravy 

terénu (zarovnanie) 
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie. 
K bodu č. 8 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 9 
Členka návrhovej komisie Darina Krasnajová 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. 10  
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
 
Overovatelia:          
 
Marián Gazdič       Ing. Juraj Horvat 
         starosta obce 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč 
 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 


