
Zápisnica číslo 13/2021

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 11. júna 2021 v sále Obecného úradu v Brezove   

 

Prítomní poslanci: Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Ing. Ján Bednár
Neprítomní poslanci: 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5. Voľba mandátovej komisie

6. Podmienky druhej voľby hlavného kontrolóra

7. Miestne poplatky za inventár

8. Rôzne – podnety a návrhy

9. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva                                                                        

K bodu 1)

            Trináste 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, Mgr. Matej Stekla, Ing. Ján Bednár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)

Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Darinu Krasnajovú a Mgr. Mateja Steklu.
Poslanci schválili členov komisie.
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Hlasovanie:
Za: 3 (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Ing. Ján Bednár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)

Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Ladislav Lukáč
overovatelia:  Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla
                        
 
K bodu 5) 

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

Hlasovanie:

Za: 3 (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Ing. Ján Bednár)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 6)

            Starosta informoval OZ, že na voľbu hlavného kontrolóra, ktorá bola prerokovaná a schválená 
na dvanástom zasadnutí dňa 26.04.2021, nebola prijatá žiadna žiadosť, preto je nutné určiť druhý 
termín na voľby hlavného kontrolóra, ktorý musí byť vyhlásený najmenej 40 dní vopred. Podmienky 
výkonu funkcie HK boli schválené uznesením č. 73/12/2021, teda úväzok 5 %. 

Poslanci určili ďalší termín voľby na 23.7.2021.

 OZ schválilo termín voľby hlavného kontrolóra na 23.7.2021.

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

K bodu 7)

           V tomto bode starosta predložil OZ na prerokovanie miestne poplatky za inventár. 

OZ schválilo zvýšenie poplatkov za prenájom priestorov sály pre občanov, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v obci Brezov a schválilo ceny za prenájom inventáru pracovného skladu a inventáru kuchyne 
mimo akcií v sále.

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

K bodu 8) 
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           V časti rôzne – podnety a návrhy  
V tejto časti sa prerokovali možné spoločenské akcie a aktivity na nasledujúce mesiace roku 2021, 
keďže v roku 2020 sa nekonali okrem novoročného stretnutia žiadne, kvôli mimoriadnej situácií na 
Slovensku v súvislosti s Covid-19. 

Pani Krasnajová navrhla zorganizovať deň pre detí, kde by sa mohla uskutočniť diskotéka, opekačka, 
prípadne prenajať skákací hrad. Termín OZ určilo na 4.7.2021.

Termín a podmienky uskutočnenia Furmanských pretekov, ktoré sa konajú každoročne v obci Brezov, 
sa musia ešte dohodnúť, podľa nariadení, ktoré budú aktuálne v určenom termíne.  

V auguste by sa mal uskutočniť Brezovský beh zdravia, ktorý organizuje nezisková organizácia 
v spolupráci s obcou Brezov.

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

Starosta tiež predložil žiadosť miestneho farského úradu o spoluprácu a spolufinancovanie koncertu 
skupiny Slnovrat dňa 29.6.2021 vo výške 200 eur.

Na OZ sa prejednávala aj možnosť vytvoriť obecné kompostovisko, ale keďže obec nedisponuje 
vhodným pozemkom , kde by mohlo byť kompostovisko,  poslanci navrhli starostovi aby rokoval 
s PPD v Brezove, či by nemali vhodné miesto na zriadenie kompostoviska.

OZ schválilo naplánované akcie na najbližšie obdobie a rokovanie s družstvom.

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

K bodu 9)
            
           Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu. Tým ukončil trináste 
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Matej Stekla        ...........................................

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