
Zápisnica číslo 17/2022

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 23. marca 2022 v budove bývalej základnej školy  

 

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

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brezov za II. polrok 2021 

5. Informácie a štatistiky za rok 2021

6. Aktuálne žiadosti obce

7. Investičné akcie a aktivity na rok 2022

8. Rôzne – podnety a návrh

9.   Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu 1)

            Sedemnáste 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.

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

K bodu 3)

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

K bodu 4)

           Starosta predložil OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Brezov za II. 
polrok 2021.
OZ vzalo Správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 

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

K bodu 5)

           Vo veci informácie a štatistiky za rok 2021 informoval starosta zastupiteľstvo o súčasnom počte
obyvateľov  s trvalým  pobytom  v obci  Brezov.  Počet  obyvateľov  oproti  minulým  rokom  klesol,
k 31.12.2021 malo trvalý pobyt v našej obci 360 ľudí, prechodný pobyt u nás má nahlásených 19
občanov. Narodili sa 3 detí, prisťahovala sa 1 obyvateľka, odsťahovalo sa 9 obyvateľov a navždy nás
opustili  3  občania.  V roku 2021 sa zosobášilo  6 našich občanov a zaznamenali  sme aj  1  rozvod
manželstva.

Ďalej starosta informoval o súčasnej finančnej situácií.

 
K bodu 6)

          V tomto bode starosta informoval o aktuálnych žiadostiach do ktorých je obec Brezov zapojená.

Prvá žiadosť sa posielala na Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Jedná sa o výzvu poslancov 
PSK, rozpočtový program Kultúra – bežné (neinvestičné) výdavky. Názov projektu je Modernizácia 
vybavenia kuchyne malej spoločenskej sály, kde predpokladané náklady by mali byť 3 800 eur, 
pričom príspevok PSK by bol 3 040 eur. Cieľom je modernizácia zariadenia kuchyne malej 
spoločenskej sály, nákup a inštalácia nového kuchynského zariadenia po dôkladnej oprave priestorov 
kuchyne a bude slúžiť hlavne pre usporadúvanie aktivít rôzneho druhu v malej spoločenskej sále alebo
v priľahlom viacúčelovom areály, či už kultúrneho alebo športového charakteru.

Druhá žiadosť je podaná v Nadácií Allianz, kategória ochrana a podpora zdravia, hlavným cieľom 
projektu je zaobstaranie a umiestnenie merača rýchlosti v obci Brezov, cieľom je zvýšiť bezpečnosť 
cestnej premávky v obci. Celková suma by mala byť 2 300 eur, výška pomoci 2 200 eur. 

Ďalšia žiadosť o ktorej informoval starosta je Wifi pre teba. Je to výzva Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie na vybudovanie bezplatného pripojenia wifi na verejných 
priestranstvách ( námestia, parky, verejné knižnice a budovy). Jedná sa o vybudovanie bezplatného 
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WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov
na verejných priestranstvách ( 6 externých a 4 interné). Cena by mala byť 11 428,80 pričom obec 
zaplatila zatiaľ spracovanie žiadosti a vypracovanie verejného obstarávania spolu 650 eur.

K bodu 7)

           Vo veci investičné akcie a aktivity na rok 2022 starosta informoval o plánovaných investičných
akciách a aktivitách. Medzi hlavné patrí úprava cestnej priekopy na hlavnej ceste vydláždením, 
prepich popod cestu do priekopy pri družstve a odvodnenie.

Za betónové žľaby na priekopu sa zatiaľ zaplatilo 1499,04 eur. Starosta ďalej informoval, že zisťuje 
cenové ponuky na vydláždenie priekopy a odvodnenie zastávky oproti PPD.

Starosta vyzval zastupiteľstvo aby navrhli možnosti, ako by sa mohla zrenovovať zastávka pri 
družstve. Pani Gazdičová navrhla starostovi dať urobiť plastové zastávky.  OZ sa po diskusii zhodlo, 
že sa kúpi zrubový profil na starú konštrukciu.

Medzi ďalšie investičné akcie patrí aj chodník po ľavej strane na Lascov, ktorý je ešte stále v procese 
posudzovania projektu na PPA - oficiálny harmonogram realizácie je zatiaľ maj- október 2022, zatiaľ 
však nie je schválený. Nutnou súčasťou projektu je aj chodník a priechod pri OcÚ.

Pán Stekla zaradiť ku investičným akciám v roku 2022 aj opravu chodníka okolo potoka na hlavnej 
ceste. Po diskusii sa OZ zhodlo, že by sa chodník mohol vyasfaltovať a starostovi navrhlo zistiť 
možnosti a ceny.

Ďalej je v pláne dokončenie detského ihriska, OZ diskutovalo, čo je potrebné ešte doplniť, po diskusii 
sa zhodli na tom, že sa doobjednajú ešte lavičky, konkrétne tri sety, dve ku altánku a jeden na detské 
ihrisko, dve lavičky s operadlom, dve bez operadla a nejaké pieskovisko. Prenesie sa ešte kolotoč 
z dvora materskej škôlky a potrebné je ešte vyrovnať terén.

Na poslednom zastupiteľstve sa odsúhlasilo, že sa dá vypracovať projektová dokumentácia na 
dopravné značenia v obci, tá bola starostovi doručená tesne pred zastupiteľstvom, preto starosta 
navrhol, že každému prepošle návrh, aby sa poslanci k nemu vyjadrili, poprípade dali návrhy na 
nejaké zmeny.

Aj tomto roku by sa mali v našej obci konať Furmanské preteky, naplánované sú na 28. mája.
Brezovský beh  zdravia  by  sa  mal  uskutočniť  27.8.2022 obec  Brezov poskytuje  finančnú  pomoc,
priestory v budove bývalej MŠ, zapožičiava stany, sety a pre deti skákací hrad a trampolínu.
Pani Krasnajová navrhla uskutočniť pred Veľkou nocou pre deti maľovanie veľkonočných vajíčok.
Starosta informoval, že chce uskutočniť upratovaciu akciu okolo Tople. Termín ešte určený nebol.

Pán Stekla ešte navrhol, že by sa mohli zaobstarať kompostery, pre občanov, ktorí by o nich mali 
záujem, diskutovalo sa o možnostiach, či teda nejaké plastové by sa mohli zakúpiť alebo ich vyrobiť  
z paliet. OZ sa nakoniec zhodlo na tom, že sa postavia drevené z paliet, pre tých čo budú mať o také 
kompostéry záujem.     
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Hlasovanie: 

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

 

K bodu 8)

Rôzne – podnety a návrhy

V tomto bode neboli podané žiadne podnety ani návrhy

K bodu 9)

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

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

Overovatelia zápisnice:

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

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