
ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.02.2015 o 17.00 hod.
v Brezove.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
6. Poverenie zástupcu starostu obce, odmena zástupcovi starostu obce a náplň činnosti
7. Odmena poslancom za účasť na zasadnutí OZ, návrh a schválenie
8. Vstup obce za člena do Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o.z.
9. Rôzne
1 O. Diskusia
11. Návrh na uznesenie - schválenie
12. Záver

1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Jozef Kristiňak.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.

2) Schvaľovanie programu zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.

3) Starosta obce navrhol za zapisovateľa - p. Ing. Jozefa Kristiňaka a za overovateľov
zápisnice - p. Mariannu Daňkovú a p. Darinu Krasnajovú.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ jednohlasne zvolili za zapisovateľa p. Ing. Jozefa Kristiňaka a za overovateľov
zápisnice - p. Mariannu Daňkovú a p. Darinu Krasnajovú.

4) Do návrhovej komisie starosta obce navrhol - p. Ing. Jána Bednára ap. Ing. Jána Kaňuščáka.

Hlasovanie:
za: 4, proti: O, zdržal sa: O

Poslanci OZ jednohlasne zvolili za členov návrhovej komisie p. Ing. Jána Bednára
a p. Ing. Jána Kaňuščáka.

5) Obecné zastupiteľstvo v zmysle §15 zákona NR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriadilo nasledujúce komisie:

a) kultúrnu ·
b) športovú
c) životného prostredia a verejného poriadku



Do zriadených komisií boli navrhnutí predsedovia a členovia komisií následovne:

a) kultúrna komisia
a predseda - p. Marianna Daňková
a členovia - p. Darina Krasnajová a p. Ing. Ján Kaňuščák

b) športová komisia
• predseda - p. Ing. Ján Kaňuščák
• členovia - p. Ing. Ján Bednár a p. Peter Lukáč

c) komisia životného prostredia a verejného poriadku
• predseda - p. Ing. Ján Bednár
• členovia - p. Ing. Ján Kaňuščák a p. Peter Lukáč

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ jednohlasne zvolili za predsedu kultúrnej komisie p. Mariannu Daňkovú
a za členov kultúrnej komisie p. Darinu Krasnajovú a p. Ing. Ján Kaňuščáka.
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za predsedu športovej komisie p. Ing. Ján Kaňuščáka
a za členov športovej komisie p. Ing. Jána Bednára a p. Petra Lukáča.
Poslanci OZ jednohlasne zvolili za predsedu komisie životného prostredia a verejného
poriadku p. Ing. Jána Bednára a za členov komisie životného prostredia a verejného
poriadku p. Ing. Ján Kaňuščáka a p. Petra Lukáča.

6) Starosta obce podľa § 13 b./ ods. 1 zákona NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu obce p. Ing. Jána Kaňuščáka a písomne
určil rozsah úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať (viď. Príloha
č.1 ). Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie p. Ing. Jána Kaňuščáka za
zástupcu starostu obce a rozsah úkonov a činností zástupcu starostu obce. Starosta obce
navrhol odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 40,00 € mesačne.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

7) Starosta obce navrhol poslancom za účasť na zasadnutí OZ odmenu vo výške 20,00 €
za jedno zasadnutie.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

8) Starosta obce navrhol poslancom vstup obce za člena do Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA,
o.z. s ročným členským vo výške 150,00 €.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.
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9) Rôzne:
5 Starosta navrhol schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce 2015 - 2020 ako základný a kľúčový strednodobý rozvojový dokument obce.

Hlasovanie:
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci 02 po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

o Starosta obce informoval poslancov o nefunkčnosti plynového kotla v základnej škole.
Poslanci po diskusii dali návrh na zakúpenie nového plynového kotla.

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci 02 po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

ct Po vzájomnej diskusii 02 navrhlo program kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok
2015: Január - študentský ples

Február - ples
Marec- MDŽ
Apríl - studničky
Máj - deň matiek a deň otcov
Jún -MDD
Júl - akcia pre deti - výlet pre deti
August - deň čokolády
September - furmanské preteky

oslavy 680. výročia prvej pfsomnej zmienky o obci
Halloween
plody našej zeme

Október - mesiac úcty k starším
mäsové tajomstvo

November - čo Vám chutí najlepšie
December - svieti stromček jagavý

Silvester

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

• Poslanci OZ dali návrh aby sa zorganizovali oslavy 680.výročia prvej písomnej
zmienky o obci a zároveň aby sa spojili s furmanskými pretekmi a konali sa 19. 09.
2015.

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.
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• Starosta obce navrhol poslancom odmeny za aktívne spoluorganizovanie športovo -
kultúrnych akcií vo výške 15,00 € za akciu.

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci 02 po prerokovaní návrh jednohlasne schválili.

11 Starosta obce informoval 02 o stave financií obce k 15.12.2014:

pokladňa - 341,95 €
bežné účty spolu - 1919, 19 €
úver - 10886, 70· €

• Starosta obce informoval 02 o stave podlahy v MŠ a konštatoval, že momentálny
stav je kritický a navrhol 02 nutnosť urýchlenej opravy z dôvodu vytvorenia vhodných
podmienok pre prevádzkovanie MŠ. Z ohľadom na tieto skutočnosti navrhol
poslancom úpravu rozpočtu obce na rok 2015 (príloha č.2).

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ po prerokovaní návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 (príloha č.2)
jednohlasne schválili.

1 O) V diskusii OZ diskutovalo o vytvorení kuchynky v základnej škole, o zmodernizovaní
vybavenia priestorov kuchyne na Obecnom úrade a o zachovaní kachľovca v materskej škole.

11) Člen návrhovej komisie Ing. Ján Kaňuščák prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ
(príloha č. 3 ).

Hlasovanie
za: 4 , proti: O , zdržal sa: O

Poslanci OZ návrh uznesenia jednohlasne schválili.

12) Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapisovateľ #...~.':-::~.4 .
Overovatelia .. ..! .. 

4



* Príloha č..Z .3 

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brezov konaného

dňa 09.02.2015

Obecné zastupiteľstvo v Brezove

uznesenie č.1/09022015

schvaľuje program zasadnutia OZ

uznesenie č.2/09022015

volí zapisovateľa: p. Ing. Jozefa Kristiňaka
volí overovateľov zápisnice : p. Mariannu Daňkovú

p. Darinu Krasnajovú

uznesenie č.3/09022015

volí návrhovú komisiu v zložení: p. Ing. Jána Bednár
p. Ing. Jána Kaňuščák

uznesenie č.4/09022015

volí komisie:
kultúrna komisia v zložení predseda - p. Marianna Daňková

členovia - p. Darina Krasnajová a p. Ing. Ján Kaňuščák

športová komisia v zložení predseda - p. Ing. Ján Kaňuščák
členovia - p. Ing. Ján Bednár a p. Peter Lukáč

komisia životného prostredia a verejného poriadku v zložení
predseda - p. Ing. Ján Bednár
členovia- p. Ing. Ján Kaňuščák a p. Peter Lukáč

uznesenie č.5/09022015

a./ berie na vedomie poverenie p. Ing. Jána Kaňuščáka za zástupcu starostu obce
b.l schvaľuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 40,00 € mesačne

uznesenie č.6/09022015

schvaľuje odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OZ vo výške 20,00 € za jedno zasadnutie.

uznesenie č.7/09022015

schvaľuje vstup obce za člena do Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o.z. s ročným členským
vo výške 150,00 €.

uznesenie č.8/09022015

schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 2015 - 2020



uznesenie č.9/09022015

schvaľuje zakúpenie nového plynového kotla do základnej školy

uznesenie č.10/09022015

schvaľuje program kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2015

uznesenie č.11/09022015

schvaľuje zorganizovanie oslavy 680.výročia prvej písomnej zmienky o obci a zároveň aby sa spojili
s furmanskými pretekmi a konali sa 19. 09. 2015

uznesenie č.12/09022015

schvaľuje odmeny poslancom za aktívne spoluorganizovanie športovo - kultúrnych akcií
vo výške 15,00 € za akciu

uznesenie č.13/09022015

berie na vedomie stav financií obce k 15.12.:;1014

uznesenie č.14/09022015

schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2015 (príloha č.2).

. ~-l-~[ zapisovateľ .

overovatelia ~ .

·--~ .
4-l.:;i. ~ [ starosta obce .
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