
Zápisnica číslo 15/2021

z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 5. novembra 2021 v budove bývalej základnej školy  

 

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

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva

3. Schválenie programu

4. Určenie overovateľa a zapisovateľa

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

7. Záverečný účet za rok 2020

8. Prebytok rozpočtu

9. Príprava rozpočtu a aktivít na rok 2022

10. Memorandum o partnerstve a spolupráci

11. Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ

12. Rôzne – podnety a návrhy

13. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu 1)

            Pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Brezove otvoril ako aj celé viedol
starosta obce Mgr. Ladislav Lukáč. V úvode privítal všetkých prítomných

K bodu 2)

 Novozvolený poslanec zložil sľub poslanca v znení: 
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
obce , dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Svojím podpisom potvrdil písomné znenie sľubu ( príloha č.1) a prevzal si od starostu obce 
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
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K bodu 3)

Starosta predniesol na schválenie program rokovania. 
Poslanci predložený návrh schválili.

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

K bodu 4)

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

K bodu 5)

Starosta navrhol za členov návrhovej  komisie Darinu Krasnajovú a Mgr. Lukáša Semána
Poslanci schválili členov komisie.

Hlasovanie:
Za: 3 ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
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 2020 (príloha č. 2). Hlavná kontrolórka
v správe odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Brezov za rok 2020
s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OZ vzalo Stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.

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

K bodu 7)

          Starosta obce prezentoval výsledky hospodárenia obce za rok 2020 a predložil poslancom OZ
Návrh záverečný účet Obce Brezov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 (príloha č. 3). Rozpočet
obce na rok 2020 bol schválený OZ dňa 09. 12. 2019 vo výške 181 385,00 eur v rámci príjmovej časti
a 127 611,00 eur vo výdavkovej časti. Skutočné príjmy rozpočtu na rok 2020 boli vo výške 92 769,61
eur. Výdavky boli vo výške 83 918,62 eur, z toho bežné výdavky vo výške 73 710,63 eur a kapitálové
výdavky vo výške 10 207,99 eur. 

Poslanci  OZ  po  oboznámení  sa  s výsledkami  hospodárenia  obce  schválili  Záverečný  účet  Obce
Brezov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 jednohlasne a bez výhrad.
 

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

K bodu 8)

            Starosta  obce  navrhol  prebytok  rozpočtu  obce  v sume 8 850,99 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, použiť  na tvorbu
rezervného fondu v celej výške.

OZ predložený návrh jednohlasne schválilo.

Hlasovanie: 

Za: 3  ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9)

           V tomto bode starosta vyzval poslancov aby navrhli aktivity v roku 2022, aby sa podľa toho
mohol pripraviť rozpočet na nasledujúci rok.
 
Medzi kapitálové výdavky starosta navrhuje zaradiť opravu zastávky pri družstve, keďže sa to doteraz
nepodarilo uskutočniť aj napriek tomu, že to bolo zahrnuté do kapitálových výdavkov už v minulom
roku, pretože pozemok na ktorom stojí zastávka nie je obecný a majitelia nie sú ochotní ho dať do
prenájmu, ani predať. Preto starosta navrhol ponechať zastávku na mieste kde je teraz, s tým, že sa iba
vyrovná a upraví plocha, umiestni sa tam zábradlie a plechy zo starej sa vymenia za nové, prípadne z
nejakého iného materiálu sa urobí zastávka.

V tomto roku bolo naplánované aj odvodnenie cesty oproti družstvu.  V danom úseku je dlhodobý
problém s odvodnením cestného telesa nakoľko tam nie je cestná priekopa a je tam umiestnená aj
zastávka  SAD.  Dôsledkom  toho  ostáva  voda  stáť  v  niektorých  miestach  na  ceste,  čo  spôsobuje
komplikácie vodičom a tiež následné špliechanie vody spôsobuje znečistenie obecných plôch. Taktiež
spomínaná špliechajúca voda znečisťuje a znehodnocuje ploty a predzáhradky okolitých domov. 
Na tomto mieste sa malo urobiť pretláčaním v hĺbke min. 1,1 m pod niveletou vozovky, za účelom
uloženia odvodňovacej kanalizácie už koncom tohto roka, ale keďže firma, ktorá to mala zrealizovať
nám doposiaľ,  aj  po opakovaných žiadostiach,  neposlala  cenovú ponuku,  a vyjadrila  sa,  že  to  už
v tomto roku nestihne urobiť, prekladá sa táto rekonštrukcia do budúceho roka. 

Medzi  kapitálové  výdavky sa  zaradí  aj  ďalšia  rekonštrukcia  budovy bývalej  ZŠ,  kde by sa mala
prerobiť kuchyňa a spoločenská miestnosť na menšie kultúrne akcie.
Na pláne v budúcom roku je aj dokončenie detského ihriska.

Pán  Semán  navrhol  umiestniť  na  cestu  pri  družstve  spomaľovacie  prahy  (  retardéry  )  s cieľom
obmedziť rýchlosť a  zvýšiť bezpečnosť premávky na tejto ulici.
Po  diskusii  sa  poslanci  zhodli,  že  je  viac  miest,  kde  by  bolo  potrebné  umiestniť  tieto  retardéry,
poprípade  značky  alebo  zrkadlá  aby  bola  v obci  bezpečnejšia  premávka.  Starostovi  navrhli  zistiť
podmienky za akých je možné umiestňovať retardéry a dopravné značky s označením hlavnej cesty.

Pani Krasnajová podala niekoľko návrhov:  
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zakúpiť vitamíny pre seniorov, vzhľadom na to, že naďalej je
kritická situácia v súvislosti s Covid 19. 
Ďalej navrhla ozdobiť stromy popri ceste ku kostolu svetelnou vianočnou dekoráciou a umiestniť tam
lavičky.
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Vyrobiť a umiestniť v obci nejaké orientačné ( smerové ) tabule.
Vzhľadom  k tomu,  že  stále  pretrváva  zlá  situácia  s Covid  19  a nie  je  možné  usporiadať  žiadne
kultúrne  akcie,  starosta  navrhuje  usporiadať  iba  Mikuláša  pre  deti  vonku pred  obecným úradom,
podľa toho,  aké  budú podmienky v našom okrese a zablahoželať  občanom,  ktorí  sa  v tomto roku
dožili  90 a viac rokov.
Tieto návrhy pani Krasnajovej by sa mali zrealizovať ešte v tomto roku.         

Hlasovanie: 

Za: 3  ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)

        Starosta predložil poslancom OZ návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci (príloha č. 4) ,
ktoré  bolo  podpísané  s predsedom  PSK  dňa  30.06.2021  a schválený  vklad  v sume  82 624,40  €
Zastupiteľstvom PSK dňa 21.06.2021. 
 
Cieľom tohto memoranda je prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu
rodiny (jej zriaďovateľom je PSK) pomáhať rodinám pri riešení krízových situácií,   
zapríčinených prírodnými pohromami či nepredvídateľnými udalosťami v Prešovskom kraji. 
Nakoľko  podpísanie  memoranda  je  dobrovoľné,  ale  jeho  podpisom  sa  obec  zaväzuje  prispieť
finančným  príspevkom  do  fondu,  poprosil  starosta  poslancov  o jeho  podrobné  preštudovanie
a zhodnotenie či sa toto Memorandum podpíše.

OZ rozhodlo o nepodpísaní tohto Memoranda o partnerstve a spolupráci.

Hlasovanie: 
Za: 0 
Proti: 2 ( Darina Krasnajová, Mgr. Lukáš Semán )
Zdržal sa: 1 ( Ing. Ján Bednár )

K bodu 11)

            V tomto bode starosta oboznámil OZ s doterajšími úpravami a rekonštrukciou budovy bývalej
ZŠ.  Doposiaľ  sa  prerobili  miestnosti,  kde  by  sa  mal  nachádzať  obecný  úrad,  opravila  sa  voda
a kúrenie.  Zastupiteľstvo  diskutovalo  o ďalších  možnostiach  rekonštrukcie  s tým,  že  presné
podmienky umiestnenia kuchyne a ďalších opráv sa upresnia na budúcom zastupiteľstve.

K bodu 12) 

            Starosta  obce predložil poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Brezov na 2. polrok 2021 ( príloha č.5 ), ktorý nebol zahrnutý v programe. Hlavná kontrolórka ho
doručila až  po zverejnení programu.
 
Starosta  oboznámil  poslancov  OZ  s tým,  že  bola  schválená  žiadosť  na  stavebnú  dielňu  v rámci
zaostalých regiónov,  pre málo  rozvinuté  okresy,  ktorú vyhlásil  okresný úrad.  Projekt  by mal  byť
zameraný  na  vybavenie  stavebnej  prevádzkarne,  nákup  technického  náradia  v sume  11 500  eur,
spoluúčasť obce je 1 200 eur,  pričom po zaobstaraní  vybavenia obec vytvorí  a obsadí 1 pracovné
miesto na pozíciu pracovník  v stavebnej výrobe. Poslanci OZ po diskusii navrhli starostovi zistiť, či
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by bol záujem o toto pracovné miesto, aj či by to bolo pre obec výhodné, ak by musela zamestnať
ďalšieho človeka, alebo teda, či by bolo možné zamestnať niekoho kto je vedený na úrade práce.
           OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brezov na 2. polrok 
2021 a ohľadom projektu navrhuje starostovi zistiť, či by sa mohlo na túto pozíciu obsadiť niekoho , 
kto je evidovaný na úrade práce a ak nie, či by bolo pre obec výhodné niekoho zamestnať.

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

K bodu 13)
            
           Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu. Tým ukončil pätnáste
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Lukáš Semán        ...........................................

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