
Zápisnica číslo 11/2020

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2020 v sále Obecného úradu v Brezove   

 

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

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022 a 2023

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok roku 2021

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Tkáč

9. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Návrh VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa 

11. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

12. Návrh VZN č. 4/2020 o prevádzke pohrebiska a Domu nádeje 

13. Návrh aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brezov 2015 – 

2020 s výhľadom do roku 2024

14. Návrh na investičné akcie v roku 2021

15. Návrh na odmeny poslancom za aktívnu účasť na zastupiteľstvách a akciách obce   

16. Rôzne – podnety a návrhy

17. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                        
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K bodu 1)

            Jedenáste 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, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Darinu Krasnajovú a Mgr. Mateja Steklu.
Poslanci schválili členov komisie.

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

K bodu 4)

Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová
overovatelia: Ing. Ján Bednár
                        Juraj Cibuľka
 
K bodu 5) 

           Starosta predložil stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

s výhľadom na roky 2022 a 2023 (Príloha č. 1), ktorá konštatovala absenciu námietok k rozpočtu 

a odporučila Obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie. 

OZ vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.      

Hlasovanie:
Za: 4 (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Juraj Cibuľka, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 6)

            Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s  výhľadom na roky 
2022 a 2023 (Príloha č. 2). 
Konkrétnejšie ich oboznámil s kapitálovými výdavkami plánovanými v roku 2021 Keďže sa nestihli 
zrealizovať niektoré, ktoré boli plánované v tomto roku, presunuli sa na rok 2021.

Poslanci po prerokovaní schválili Návrh rozpočtu na rok 2021
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Hlasovanie:
Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7)

          V tomto bode bol OZ predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Brezov na 1. polrok roku 2021 (Príloha č. 3). OZ vzalo tento návrh na vedomie.

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

K bodu 8)

           V tomto bode starosta predložil poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku pána Jozefa Tkáča 
o ktorej sa už rokovalo na ôsmom zastupiteľstve dňa 5.júna 2020, kde sa zastupiteľstvo zhodlo na 
tom, že sa musí najprv opraviť odvodnenie pri cintoríne, aby sa zistilo, či sa môže zrušiť kanál na 
tomto pozemku, ktorý p. Tkáč chce odkúpiť. Keďže sa zistilo, že kanál je nefunkčný, poslanci OZ 
schválili žiadosť na odkúpenie, s tým, že cena bude 5 eur za m2
 

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

K bodu 9)

            Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brezov.  V návrhu nedošlo k žiadnym zmenám, 
schvaľuje sa kvôli tomu, aby boli všetky VZN schválené spolu, keďže niektoré VZN sú ešte z roku 
2012 a v roku 2019 sa schvaľovali dodatky.
Po diskusii OZ v Brezove znižuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o 30 % 
(na 0, 0231 eur za osobu a kalendárny deň) občanom s trvalým pobytom v obci Brezov starším ako 70 
rokov a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
OZ navrhlo  starostovi  obce  zabezpečiť  triediace  kontajnery  na  sklo  a  plast  väčších  rozmerov na 
vybrané miesta v obci, kde bude možné tieto triedené odpady skladovať, aby sa zvýšila vytriedenosť 
a tým sa znížila cena za odvoz komunálneho odpadu

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

K bodu 10)

Návrh VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa 

3 | 6
Zápisnica číslo 11/2020 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove z dňa 04. 12. 2020



Daň za psa sa nemení, ostáva suma 4,00 eur za kalendárny rok za jedného psa.

Hlasovanie:
Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11)

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

Ani v tomto VZN nedošlo k žiadnej zásadnej zmene.

Hlasovanie:
Za: 4  (Juraj Cibuľka, Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12)

           Návrh VZN č. 4/2020 o prevádzke pohrebiska a Domu nádeje 

V tomto bode OZ diskutovalo o potrebe zmeniť doterajší spôsob vykopávania hrobov, keďže podľa 
dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o prevádzke pohrebiska v obci Brezov sa vykonával výkop hrobu podľa 
poradia domov. 

Po diskusii sa OZ zhodlo na návrhu, aby základný výkop a zásyp hrobu zabezpečoval obecný úrad, 
s tým, že sa bude financovať z finančných prostriedkov obce a zvyšné potrebné veci súvisiace so 
špeciálnym výkopom pre hrobky a podobne, si zabezpečia a uhradia pozostalí zosnulého, zosnulej.

Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.

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

K bodu 13)

           Starosta predložil OZ návrh aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Brezov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2024, ktorý je potrebné aktualizovať pre súčasné potreby, 
doplnenie cieľov v tomto prechodnom čase a tiež prípravu na ďalšie programovacie obdobie.

OZ schválilo aktualizáciu PHSR, kde sú doplnené nové priority do roku 2024.

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

K bodu 14)

           Investičné akcie sú zhrnuté v rozpočte na rok 2021, ktoré sa budú podľa možností postupne 
realizovať.

Pani Krasnajová navrhla vytvoriť v zime pre deti klzisko. 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti opraviť budovu bývalej ZŠ a premiestniť tam 
obecný úrad. Prípadne urobiť tam aj nejakú spoločenskú miestnosť. Vytvoriť priestor kde budú 
pokope a dostupné viaceré možnosti využitia či už budovy ale aj celého športového areálu. Postupne 
vytvoriť priestor na oddych, šport, hru detí, kultúru a obecnú administratívu.

Vzhľadom k tejto aktivite aj potrebám údržby, opravy, alebo dobudovania ďalších potrebných vecí v 
obci navrhol postupne dobudovať a dokúpiť potrebné stavebné náradie z obecných, prípadne iných 
dostupných zdrojov. Taktiež pripomenul pravdepodobnú možnosť opätovného sa zapojenia do výziev  
na podporu najmenej rozvinutých okresov.

OZ schválilo investičné akcie podľa rozpočtu a návrhov na vytvorenie klziska na ploche pri budove 
bývalej MŠ, vytvorenia viacúčelového priestoru a postupného dovybavenia stavebnej dielne.

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

K bodu 15) 

Starosta predložil  návrh na vyplatenie  odmien poslancom za aktívnu účasť na akciách a obecnom 
zastupiteľstve podľa uznesenia 16/3/2019 nasledovne: (v celkovej sume 560,00 eur )

Ing. Ján Bednár 100 eur
Darina Krasnajová 120,00 eur
Mgr. Matej Stekla 140,00 eur
Juraj Cibuľka 140,00 eur
Teodor Janoško 60 eur

Obecné zastupiteľstvo navrhnuté odmeny poslancom schválilo.

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

  

K bodu 16)
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V časti rôzne – podnety a návrhy predložil starosta žiadosť od rímskokatolíckej farnosti Povýšenia Sv. 
Kríža  v Brezove, kde žiadajú o poskytnutie dotácie na rok 2021 na rekonštrukciu zvonov a 
financovanie iných potrebných činností na opravu a rekonštrukciu kostola Povýšenia sv. kríža v našej 
obci.

Starosta navrhol, aby obec prispela nejakou sumou na opravu a rekonštrukciu kostola. Po diskusii OZ 
v Brezove prijalo návrh na pravidelnú finančnú podporu historickej dominanty našej obce a to kostola 
Povýšenia sv. Kríža  a schválilo prispievanie čiastkou 1000 eur ročne, ktoré budú slúžiť na potreby, 
opravy, prípadnú sanáciu kostola a veci s ním spojených.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Matej Stekla)
Proti: 1 (Juraj Cibuľka)
Zdržal sa: 0

Pani Krasnajová predložila návrh na  poskytnutie darčekovej poukážky ku koncu roka do každej 
domácnosti, z dôvodu, že kvôli mimoriadnej situácií, ktorá trvá od marca doteraz nebolo možné 
uskutočňovať žiadne spoločenské, ani kultúrne akcie.
OZ v Brezove schválilo poukážku v hodnote 20 eur pre každú domácnosť s členmi s trvalým pobytom 
v obci Brezov na nákup v miestnych potravinách.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Juraj Cibuľka)
Proti: 1 (Ing. Ján Bednár)
Zdržal sa: 0

 

K bodu 17)
            
           Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu. Tým ukončil jedenáste 
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Bednár ...........................................

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