
Zápisnica číslo 16/2021

zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 18. decembra 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. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Voľba návrhovej komisie

5. Regionálny príspevok na rok 2021 - zmluva

6. Návrh úpravy rozpočtu za rok 2021

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

8. Návrh na investičné akcie v roku 2022

9. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok roku 2022

11. Miestne komunikácie - "dražečka", chodníky okolo hlavnej, dopravne značenie

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

13. Rôzne – podnety a návrh

14. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu 1)

            Šestnáste 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)

Starosta predniesol na schválenie program rokovania. 
Poslanci predložený návrh schválili.
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Hlasovanie:
Za: 3 ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)

            Za zapisovateľa a overovateľov boli určení:
zapisovateľ: Mgr. Katarína Balažová
overovatelia:  Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár

K bodu 4)

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

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

K bodu 5)

            Vo veci Regionálneho príspevku na rok 2021 sa rokovalo na predchádzajúcom zasadnutí. 
Poslanci OZ po diskusii navrhli starostovi zistiť, či 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, keďže  v žiadosti bolo uvedené, že obec môže 
zamestnať znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ale v zmluve to už uvedené nebolo. 

Keďže sa zastupiteľstvo nepodarilo uskutočniť v skoršom termíne, bol starosta informovaný 
z ministerstva, že príspevok už pravdepodobne nedostaneme, pretože nebola podpísaná zmluva 
v stanovenom termíne. 

Po diskusii sa poslanci zhodli na tom, že aj tak by to nebolo pre obec ekonomicky výhodné, preto 
hlasovali za nepodpísanie zmluvy, aj v prípade, žeby to bolo ešte aktuálne.

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

            Starosta predložil poslancom na schválenie Návrh úpravy rozpočtu za rok 2021, ktorý sa 
upravoval z toho dôvodu, že nám odporúčala hlavná kontrolórka presunúť niektoré výdavky, ktoré 
boli v tomto roku zaradzované v klasifikácií ako výdavky výkonných a zákonodarných orgánov kde 
by mali ísť iba položky potrebné na chod úradu, a podľa hlavnej kontrolórky by mali ísť na rozvoj 
obce. Z toho dôvodu sa upravoval rozpočet, keďže sme na rok 2021 v položke rozvoj obce nemali 
schválené žiadne výdavky.
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Hlasovanie:
Za: 3  ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7)

         Starosta predložil poslancom OZ Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Brezov k návrhu 
rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (príloha č. 2). Hlavná kontrolórka v správe 
odporučila OZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2022 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 
2023, 2024.

OZ berie Stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.

 
Hlasovanie: 

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

K bodu 8)

         V tomto bode starosta informoval poslancov aké investičné akcie sú zahrnuté v Návrhu rozpočtu
na rok 2022.

Chodník na Lascov a priechod pre chodcov pri OcÚ

Rekonštrukcia oplotenia a chodníka na cintoríne

Odvodnenie Korea

Rekonštrukcia zastávky pri PPD

Odvodnenie oproti zastávke, prepych pod cestou.

Ďalšia rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ, konkrétne kuchyne, spoločenskej miestnosti, toalety atď.

Dokončenie detského ihriska

Poslanci schválili investičné akcie na rok 2022.

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

K bodu 9)
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Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023
a 2024 (Príloha č. 2). 
Konkrétnejšie ich oboznámil s kapitálovými výdavkami plánovanými v roku 2022 Keďže sa nestihli
zrealizovať niektoré, ktoré boli plánované v tomto roku, presunuli sa na rok 2022.

Poslanci po prerokovaní schválili Návrh rozpočtu na rok 2022.

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

K bodu 10)
 

          Starosta  obce predložil poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Brezov na 1. polrok 2022. ( príloha č.5 )  

OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brezov na 1. polrok 2022

Hlasovanie: 

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

K bodu 11) 

      Miestne komunikácie - "dražečka", chodníky okolo hlavnej, dopravne značenie

 Na  predchádzajúcom  zastupiteľstve  sa  diskutovalo  o možnostiach  umiestnenia  retardérov
a dopravných  značiek,  preto  starosta  mal  zistiť  podmienky  a ceny  značiek.  Starosta  pripomenul
možnosť dať vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá už bola na zastupiteľstve spomínaná a stála
by 350 eur.  Cena značiek je  približne  dvesto eur  za jednu značku a stojan.  Zastupiteľstvo  sa po
diskusii  zhodlo  na  tom,  že  sa  dá  vypracovať  projektová  dokumentácia   a  podľa  toho  sa  potom
objednajú potrebné značky.
Pán Kandráč žiadal starostu, aby na zastupiteľstve predložil jeho prosbu o výmenu plota okolo jeho 
pozemku, ktorý mu už podľa jeho slov dlhé roky poškodzujú okoloidúci občania, ktorý prechádzajú 
po cestičke a pritom po plote búchajú a spôsobujú tým dlhodobo hluk. Pán Kandráč navrhuje urobiť 
betónový plot, aby mu už prechádzajúci nespôsobovali hluk. 
Suma ktorá by sa za to zaplatila by bola kompenzovaná tým, že by prenechal ,,plecháče,, za obecným 
úradom obci, ktoré boli postavené v období, kedy bol starostom obce Brezov pán Kandráč, využíva 
ich obec a podľa slov pána Kandráča sú jeho majetkom. Na obecnom úrade sa nenašli žiadne 
informácie o majiteľovi ,,plecháčov,,
Starosta zisťoval koľko by stál betónový plot a cena by bola približne 4 000 eur, pričom by sa zúžil 
priestor medzi pozemkom pána Kandráča a domom pani Obušekovej, keďže sa kvôli váhe betónového
dielu musí dávať aj betónová pätka.
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Po diskusii OZ navrhlo starostovi aby skúsil zistiť či by sa nedal urobiť plot z iného materiálu a aká 
by bola cena alebo hľadať iné alternatívy na vytvorenie novej cestičky.

Poslanci hlasovali za vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie a starostovi 
navrhlo hľadať iné riešenia na výmenu plota alebo vytvorenia novej cestičky.
 
Hlasovanie:
Za: 3  ( Darina Krasnajová, Ing. Ján Bednár, Mgr. Lukáš Semán )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12) 
             

Návrh na odmeny poslancom za aktívnu účasť na akciách obce. 

Starosta predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom za účasť na akciách obce podľa uznesenia 
16/3/2019 v celkovej sume 80,00 eur, keďže sa v roku 2021 kvôli pretrvávajúcej mimoriadnej situácií 
konalo málo akcií.

Darina Krasnajová 60,00 eur
Teodor Janoško 20,00 eur
 
Obecné zastupiteľstvo navrhnuté odmeny poslancom schválilo.

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

K bodu 13)

Rôzne – podnety a návrhy

V tomto bode starosta dal návrh na schválenie rozsahu zmien v rozpočte, ktoré môže vykonávať 
starosta a to presuny v rámci programov do výšky 1000 eur v jednotlivom prípade.

Starosta predložil poslancom ešte návrh na schválenie aby mohol v prípade, že začne nejaká nová 
výzva na poskytnutie dotácie dať vytvoriť projektovú dokumentáciu, hlavne čo sa týka rekonštrukcie 
budovy bývalej základnej školy, pretože v niektorých prípadoch sa potom nestihne  zrealizovať do 
stanovenej lehoty, ak je nutné zvolať zastupiteľstvo kvôli schváleniu na vytvorenie projektovej 
dokumentácie  

Obecné  zastupiteľstvo  schválilo,  aby mohol  starosta  robiť  zmeny v rozpočte  v rámci  jednotlivých
položiek do výšky 1000 eur a aby v prípade začatia nejakej novej výzvy na poskytnutie dotácie mohol
starosta dať urobiť projektovú dokumentáciu.

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

5 | 6
Zápisnica číslo 16/2021 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove z dňa 18.12.2021



K bodu 14)

            Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu. Tým ukončil šestnáste
zasadnutie OZ v Brezove vo volebnom období 2018 – 2022.

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

Overovatelia zápisnice:

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

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