
Zápisnica číslo 14/2021

z štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 23. júla 2021 v budove bývalej základnej školy  

 

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

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Overovateľ a zapisovateľ

4. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

6. Záverečný účet za rok 2020

7. Prebytok rozpočtu

8. Voľba hlavného kontrolóra 

9. Podmienky prenajímania sály, poplatky

10. Podmienky príspevkov na kopanie hrobov

11. Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ

12. Rôzne – podnety a návrhy

13. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu 1)

            Štrnáste 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, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 3)

            Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová
overovatelia:  Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla

K bodu 4)

Starosta navrhol za členov návrhovej a mandátovej komisie Darinu Krasnajovú a Mgr. Mateja 
Steklu, Teodor Janoško
Poslanci schválili členov komisie.

Hlasovanie:
Za: 3 (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 5), 6), 7)

            V bode 5, 6, 7 malo byť prerokované a postúpené na schválenie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému účtu, Návrh záverečného účtu a prebytok rozpočtu, ale keďže nebolo do 
zasadnutia Stanovisko od kontrolórky doručené, poslanci schválili presunutie týchto troch bodov na 
prerokovanie do ďalšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za: 3 (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 

K bodu 8)

            Starosta informoval OZ, že na pozíciu hlavného kontrolóra bola prijatá jedna žiadosť.

Obálku so žiadosťou otváral pán Matej Stekla, všetky potrebné dokumenty boli  doručené spolu so 
žiadosťou. Na miesto hlavného kontrolóra bola prijatá žiadosť od pani Terézie Mihálikovej.

Podmienky výkonu funkcie HK boli schválené uznesením č. 73/12/2021.

Poslanci OZ zvolili za hlavnú kontrolórku pani Teréziu Mihálikovú.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9)

           V tomto bode starosta predložil OZ na prerokovanie podmienky prenajímania sály občanom, 
ktorý nemajú trvalý pobyt v obci Brezov. 

 Obec Brezov prenajímala sálu podľa schválených podmienok aj ľuďom, ktorí neboli občanmi 
obce Brezov. Starosta zdôraznil, že doteraz pri takomto prenajímaní nevznikla žiadna škoda, ani iný 
majetkový problém, všetko po sebe upratali a v prípade rozbitia drobného inventára (tanier, pohár, 
atď.) škodu uhradili  Ale keďže sa občania sťažovali starostovi obce a mali námietky na prenajímanie 
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sály občanom mimo obce, starosta vyzval poslancov OZ, aby rozhodli, či sa bude prenajímať sála iba 
občanom obce. 

            Poslanci po diskusii schváli prenajímanie sály iba občanom s trvalým pobytom v obci Brezov.

Hlasovanie: (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Za: 3  
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)

          V tomto bode starosta predložil OZ na prerokovanie podmienky príspevkov na kopanie hrobov.
Uznesením č. 66/11/2020 bolo 4.12.2020 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 
o prevádzke pohrebiska a Domu nádeje, kde OZ schválilo návrh, 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. 

Keďže  sa náklady z predpokladaných 200 EUR zvýšili na 360 EUR starosta považoval za potrebné, 
prerokovať túto zmenu so zastupiteľstvom.

Po diskusii OZ rozhodlo, že výkop hrobov bude aj naďalej zabezpečovať a hradiť obec. Starostovi 
navrhli hľadať ešte ďalšie, možno lacnejšie možnosti zabezpečenia výkopu a zásypu hrobov. 

 

Hlasovanie: (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Za: 3  
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11)

          V tomto bode starosta predložil OZ na prerokovanie možnosti ďalšej rekonštrukcie budovy 
bývalej ZŠ, konkrétne kde by bolo vhodné umiestniť kuchyňu.

Starosta navrhol urobiť kuchyňu v časti, kde je chodba, za veľkou miestnosťou, kde bola niekedy 
trieda, pani Krasnajová navrhla umiestniť kuchyňu v zadnej časti budovy.

OZ preto navrhuje starostovi aby zistil,  ktorá časť by bola vhodnejšia na kuchyňu, čo sa týka odpadov 
a vodovodného potrubia a podľa toho sa potom rozhodnúť, kde sa umiestni kuchyňa.

Hlasovanie: (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Za: 3  
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12) 

           V časti rôzne – podnety a návrhy  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou opraviť zastávku pri družstve, s tým, že pozemok pod 
zastávkou je  majetkom družstva, preto by bolo vhodné pozemok odkúpiť alebo aspoň to riešiť 
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nájomnou zmluvou. Pani Krasnajová navrhla možnosť prerokovať  aj kúpu časti pozemkov od rodiny 
Petríkovej, a preložiť zastávku ďalej. 
Pani Krasnajová navrhla umiestniť zrkadlo na roh ulice pri družstve, aby bola lepšia viditeľnosť pri 
odbočovaní.

OZ schválilo umiestnenie zrkadla na roh ulice a starostovi navrhlo rokovať s družstvom, prípadne 
s ďalšími vlastníkmi pozemkov o možnosti odkúpenia alebo prenájmu pozemkov na vybudovanie 
novej autobusovej zastávky.

Hlasovanie:
Za: 3  (Darina Krasnajová, Mgr. Matej Stekla, Teodor Janoško)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13)
            
           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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