
Zápisnica číslo 9/2020

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 7. júla 2020 v zasadačke Obecného úradu v Brezove   

 

Prítomní poslanci:  Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, 
Neprítomní poslanci:  2 – Janoško, Stekla

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5. Návrh na zapojenia obce Brezov do projektu zásobovania pitnou vodou obcí Mikroregiónu 

Stredná Topľa z vodnej nádrže Starina   

6. Rôzne – podnety a návrhy

7. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                        

K bodu 1)

            Deviate 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: 3 (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Jána Bednára a Darinu Krasnajovú.
Poslanci schválili členov komisie.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)

Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová
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overovatelia: Darina Krasnajová
                        Juraj Cibuľka

 
K bodu 5) 

         Starosta predložil zastupiteľstvu návrh na zapojenia obce Brezov do projektu zásobovania pitnou

vodou obcí Mikroregiónu Stredná Topľa z vodnej nádrže Starina a spolupodieľanie sa na úhrade 

nákladov spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie. Ide o spoluúčasť vo výške cca 

30 000 eur za celý mikroregión, pričom podľa počtu zapojených obcí sa prepočíta výška spoluúčasti 

jednotlivých obcí. Našu obec by to malo vyjsť na 1 500 až 2 500 eur. O podobnú čiastku by malo 

neskôr ísť aj pri prípadnej projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby. Táto projektová 

dokumentácia je základným kameňom pre realizáciu prívodu pitnej vody do Brezova zo Stariny. Vo 

finančných možnostiach obcí nie je vybudovanie takéhoto prívodu, preto bude potrebné hľadať 

možnosti v štátnych alebo európskych fondoch, pričom je potrebné vytvoriť projektovú dokumentáciu

čím skôr, kvôli pripravenosti na prípadné výzvy.

Poslanci schválili zapojenie obce Brezov do projektu a spolufinancovanie.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 6)

V tomto bode neboli žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu 7)
            
           Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu. Tým ukončil deviate
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

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

Overovatelia zápisnice:

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

Juraj Cibuľka              ...........................................
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