
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.augusta 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. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2011  o príspevkoch v školách a v školských zariadeniach – 

návrh a schválenie  

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie – schválenie 

9. 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 5 poslanci 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. Darinu Krasnajovú a Bc. Annu Fečovú, 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. Ing. Jána 
Bednára a Mgr. Ladislava Lukáča.  
K bodu č. 5: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové finančné pásma nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu die-
ťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín platné od 01.09.2011(príloha zápisnice). Starosta 
obce predložil poslancom návrh VZN č. 1/2011 o príspevkoch  v školách a v školských zariadeniach. Pos-
lanci po prerokovaní a diskusii návrh VZN č. 1/2011 schválili.  
Obecné zastupiteľstvo návrh VZN č. 1/2011 o príspevkoch v školách a  v školských zariadeniach schválilo: 
Hlasovanie: za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 0 
K bodu č. 6  
6.1 Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach na oprave kaplnky (vykonané práce: 
- „odvodnenie“ základov a urobené vetracie otvory, - oprava a zafarbenie strechy). 
6.2 Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach na opravách na cintoríne (oplotenie 
na strane pozdĺž domu nádeje, osadenie nových a opravených stĺpikov na protiľahlej strane, kos-
bách a pod.)  
K bodu č. 7 
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ. 
K bodu č. 8 
Členka návrhovej komisie Darina Krasnajová prečítala návrh na uznesenie. 



Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia: 
Hlasovanie: za: 5 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0  
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice. 
K bodu č. 9 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
 
Overovatelia:          
 
         Ing. Juraj Horvat 
Ing. Ján Bednár       starosta obce 
 
 
Mgr. Ladislav Lukáč 
 
 
 
 
zapísal:  Mgr. Marta Horvatová  
 
 


