
Zápisnica číslo 8/2020

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 5. júna 2020 v zasadačke Obecného úradu v Brezove   

 

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

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brezov za rok 2019

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019

7. Spáva nezávislého audítora o overovaní individuálnej účtovnej závierky a finančného 

hospodárenia za rok 2019

8. Návrh Záverečného účtu Obce Brezov za rok 2019

9. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020

10. Žiadosti občanov o odkúpenie častí pozemkov – Partila, Tkáč

11. Informácie o vykonaných krízových opatreniach v obci

12. Ocenenia pri príležitosti 685. výročia obce – podmienky návrhov

13. Návrh odmeny za aktívnu účasť na akciách obce v roku 2019 – Janoško

14. Rôzne – podnety a návrhy

15. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                        

K bodu 1)

            Ôsme 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 (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3)

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Jána Bednára a Mgr. Mateja Steklu
Poslanci schválili členov komisie.

Hlasovanie:
Za: 4  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)

Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová
overovatelia: Darina Krasnajová
                        Teodor Janoško

 
K bodu 5) 

            Starosta predložil správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brezov za rok 2019
( príloha č.1 )   

OZ vzalo správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 

Hlasovanie:
Za: 4  ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 

K bodu 6)
 Starosta predložil poslancom OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Brezov k návrhu záverečného 
účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. ( príloha č.2 )   

Hlavná kontrolórka v správe odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 
Obce Brezov za rok 2019 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OZ vzalo Stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.

Hlasovanie:
Za: 4  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 

K bodu 7)

          Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora o overovaní individuálnej 
účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2019 ( príloha č.3 ) vypracovanú Ing. Máriou 
Pochovou na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. 16/2018. 
OZ vzalo správu za vedomie.
 

Hlasovanie:
Za: 4  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 8)
   Starosta obce prezentoval výsledky hospodárenia obce za rok 2019 a predložil poslancom OZ Návrh 
záverečného účtu Obce Brezov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 ( príloha č.4 )   

 Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený OZ dňa 30. 12. 2018 vo výške 132 063,00 eur v rámci 
príjmovej časti a 91 878,00 eur vo výdavkovej časti. Skutočné príjmy rozpočtu na rok 2019 boli vo 
výške 96 155,00 eur. Výdavky boli vo výške 72 675,66 eur, z toho bežné výdavky vo výške 70 895,66 
eur a kapitálové výdavky vo výške 1 780,00 eur. Rozpočtované boli na 91 878 eur, z toho mali byť 
kapitálové 15 000 eur,  ale skutočné čerpanie kapitálového rozpočtu bolo iba 1 780 eur, ktoré boli 
použité na projekt chodníka na Lascov. 

  Prebytok rozpočtu v sume 23 480,00 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona  č.583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa použije na tvorbu rezervného fondu v 
celej výške.
         Poslanci OZ po oboznámení sa s výsledkami hospodárenia obce schválili Záverečný účet Obce 
Brezov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 jednohlasne a bez výhrad.      

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
  
K bodu 9)

           Starosta  obce predložil poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Brezov na 2. polrok 2020. ( príloha č.5 )   
           OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brezov na 2. polrok 2020 berie na 
vedomie.

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)
            Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami občanov o odkúpenie časti pozemkov:
a) Pani Zdena Partilová by chcela odkúpiť časť pozemku pred ich domom (zhruba 2m pás) aby sa im 
zväčšila záhradka. 

Starosta navrhol prerokovať žiadosť a  podmienky predaja, keďže je to jediné miesto, ktorého 
vlastníkom je obec a ktoré je vhodné na dobudovanie detského ihriska, prípadne iných možností pre 
obec.

b) Druhá žiadosť je od pána Jozefa Tkáča z Giraltoviec, ktorý by chcel odkúpiť obecný pozemok 
CKN 316 - teda kanál medzi ich pozemkom pod farou a pozemkom pani Marty Kmecovej, pričom 
chce odkúpiť časť aj od nich a postaviť tam dcére dom. Po diskusii sa OZ zhodlo na tom, že najprv sa 
musí opraviť odvodnenie pri cintoríne, aby sa zistilo, či sa môže zrušiť tento kanál, ktorý pán Tkáč 
chce odkúpiť.
 

Poslanci navrhli starostovi zvážiť žiadosti a konkrétne podmienky predaja alebo zamietnutia žiadosti 
prerokovať na ďalšom zastupiteľstve. 

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 11)
          Starosta informoval poslancov OZ o vykonaných krízových opatreniach v obci počas 
mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide konkrétne o nákup dezinfekcie, rúšok a materiálu na výrobu 
rúšok, ktoré obec poskytla pre najzraniteľnejšiu skupinu našich občanov vo forme mini balíčkov.  

OZ berie na vedomie informácie o vykonaných krízových opatreniach.

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12)
              Keďže tento rok je 685. výročie prvej zmienky o obci, starosta obce navrhol popri Dni obce, 
ktorý bol navrhnutý na 12.09.2020 podľa aktuálnych možností  aké budú aktuálne v tomto období 
vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku, uskutočniť aj udeľovanie verejných uznaní a ocenení 
podľa VZN č.20/2010 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení v obci Brezov.
Kandidátov  na  tieto  uznania  a ocenenia  môže  navrhnúť  starosta  obce,  poslanci  obecného 
zastupiteľstva, organizácie, inštitúcie pôsobiace na území obce alebo obyvatelia obce.
Preto starosta požiadal poslancov aby pouvažovali, koho by bolo vhodné navrhnúť na ocenenie.
Možnosť navrhnúť konkrétne osoby sa umožní aj občanom obce. Bližšie sa prípravami na Deň obce 
a návrhmi na ocenenia budú poslanci OZ zaoberať na ďalšom zastupiteľstve.

Poslanci schválili udeľovanie verejných uznaní a ocenení občanov počas Dňa obce.
 

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13)
            Starosta predniesol poslancom na doschválenie návrh na odmenu poslancovi Teodorovi 
Janoškovi, na základe Čl. 3 bod 1. a 2. Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 
zástupcu starostu a zapisovateľa zápisníc z rokovania Obecného zastupiteľstva v obci Brezov 
schváleného uznesením č. 16/3/2019,  keďže minulý rok nemohol mať príjem z obce. Podľa účasti na 
zasadnutiach a akciách je to spolu 100 eur.
            Poslanci OZ schválili odmeny Teodorovi Janoškovi v sume 100 eur.

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 14)
            V časti rôzne podnety a návrhy pán Matej Stekla navrhol vydávať obecné noviny alebo 
takzvaný obecný občasník, kde by sa mohli uverejňovať rôzne informácie o obci zo súčasnosti aj 
minulosti, informácie o dianí, prípadných akciách  v obci a rôzne iné informácie a zaujímavosti. 
Vydávanie týchto novín si berie na starosť pán Stekla.

Pán Teodor Janoško navrhol opraviť posedenie pri ,,Troch studničkách,, kde by sa začiatkom leta 
mohlo uskutočniť pri príležitosti 120. výročia založenia ,,Troch studničiek,, posedenie spojené 
s opekačkou. Opravu zrealizuje pán Janoško s ďalšími občanmi našej obce.
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Pán Foltýn navrhol uskutočniť Furmanské preteky, ktoré sa každoročne konajú v priebehu mája, ale 
keďže sa tento rok zrušili kvôli mimoriadnej situácií na Slovensku, navrhuje ich uskutočniť koncom 
júla.

Pán Stekla pripomenul Brezovský beh zdravia, ktorý sa uskutočňuje v auguste a ktorý organizuje 
nezisková organizácia v spolupráci s obcou Brezov.

Pán Teodor Janoško ešte navrhol koncom augusta uskutočniť vatru, ktorá sa už v našej obci 
organizuje pár rokov. 

Akcie sa budú organizovať a bližšie plánovať podľa situácie a povolení aké budú schválené 
a povolené vládou SR.

Pán Ján Gdovin ako člen Komisie na ochranu životného prostredia opätovne predostrel poslancom 
a starostovi požiadavku k zvýšeniu opatrení proti znečisťovaniu životného prostredia v obci a v okolí 
toku Tople.

Pani Krasnajová navrhla preložiť preliezky a šmýkalku na časť vedľa ihriska a prípadne aj preložiť 
kolotoč z priestorov pri bývalej MŠ ku ostatným preliezkam pri ihrisku, urobiť menšie terénne úpravy 
a tak zväčšiť možnosti zábavy pre menšie deti, prípadne neskôr ešte doplniť nejaké iné preliezky.

Pani Krasnajová tiež upozornila na križovatku pri fare, kde by bolo potrebné zvážiť umiestnenie 
dopravnej značky, kvôli bezpečnosti, preto starosta navrhol možnosť podať návrh na vypracovanie 
projektu na dopravné značenie pre celú obec.

OZ schválilo návrhy na akcie a ďalšie činnosti pre zlepšenie kvality života v obci.

Hlasovanie:
Za: 5  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15)
            
           Starosta  poďakoval  všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu.  Tým ukončil  ôsme 
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

...................................................
Mgr. Ladislav Lukáč – starosta   

Overovatelia zápisnice:

Darina Krasnajová ...........................................

Teodor Janoško          ...........................................
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