
Zápisnica číslo 18/2022

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove,
ktoré sa konalo dňa 28. júna 2022 v budove bývalej základnej školy  

 

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

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program:

1.  Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Brezov za rok 2021 

5. Návrh Záverečného účtu obce Brezov za rok 2021

6. Informácia o výročnej správe za rok 2021

7. Návrh na  presun prostriedkov z rezervného fondu na realizované investičné akcie

8. Návrh na zaradenie investičných akcií na rok 2022 - chodník pri potoku, modernizácia VO

9. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2022

10. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

11. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

13. Rôzne – podnety a návrhy

14. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

K bodu 1)

            Osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej „OZ“) v Brezove otvoril ako aj celé 
viedol starosta obce Mgr. Ladislav Lukáč. V úvode privítal všetkých prítomných
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K bodu 2)

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

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

K bodu 3)

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

K bodu 4)

            V tomto  bode hlavná kontrolórka  oboznámila  poslancov OZ so  Stanoviskom hlavnej
kontrolórky  Obce  Brezov  k  návrhu záverečného  účtu  a rozpočtového  hospodárenia  za  rok  2021
(príloha č. 1). Hlavná kontrolórka v správe odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu Obce Brezov za rok 2021 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

OZ vzalo Stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie bez výhrad.

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

K bodu 5)

Starosta obce prezentoval výsledky hospodárenia obce za rok 2021 a predložil poslancom OZ
Návrh záverečného účtu Obce Brezov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 (príloha č. 2). 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2020 uznesením č.60/11/2020 a úprava rozpočtu bola schválená
18.12.2021 uznesením č. 91/16/ 2021

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený po úpravách vo výške 222 593,00 eur v rámci príjmovej
časti  a 106 633,00 eur vo výdavkovej časti.  Skutočné príjmy rozpočtu na rok 2021 boli  vo výške
110 212,71 eur. Výdavky boli vo výške 98 643,90 eur, z toho bežné výdavky vo výške 82 924,00 eur
a kapitálové výdavky vo výške 15 719,90 eur. 

Prebytok rozpočtu v sume 10 396,81 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.

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene   a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov v sume 1 172,00  

Hlavná kontrolórka navrhuje OZ na základe uvedených skutočností tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 11 568,81 eur.
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Poslanci  OZ  po  oboznámení  sa  s výsledkami  hospodárenia  obce  schválili  Záverečný  účet  Obce
Brezov a rozpočtové  hospodárenie  za rok 2021 a tvorbu rezervného fondu za  rok 2021 vo výške
11 568,81eur jednohlasne a bez výhrad.

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

K bodu 6)

            V tomto bode starosta oboznámil poslancov OZ s Výročnou správou obce Brezov za rok 2021.
Výročná správa je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas celého roka 
2021 a poskytuje prehľad o činnosti a vývoji obce v uplynulom období.

OZ berie Výročnú správu Obce Brezov za rok 2021 na vedomie.

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

K bodu 7)

Návrh na  presun prostriedkov z rezervného fondu na realizované investičné akcie

OZ neprerokovalo presun prostriedkov na návrh hlavnej kontrolórky, ktorá nám odporučila zatiaľ to  
neriešiť a presúvať prostriedky až po doplnení klasifikácie v rozpočte.

K bodu 8)

Návrh na zaradenie investičných akcií na rok 2022 - chodník pri potoku, modernizácia VO

Na predchádzajúcom zastupiteľstve pán poslanec Stekla navrhol opraviť chodník od obchodu okolo 
potoka, ktorý je už v dosť zlom stave, poslanci diskutovali o možnostiach dať chodník vyasfaltovať, 
starosta mal zistiť možnosti a ceny. Preto informoval poslancov o tom, že poslal žiadosti o cenové 
ponuky, najlacnejšia cenová ponuka vychádza na 21,24 eura za m2 (s DPH) - čo je v tomto prípade 
(okolo 280 m2) necelých 6 000 eur + by sa mal dať ešte oceľový profil na okraj k potoku aby to 
držalo a aj lepšie vyzeralo, to je plus nejakých 1 500 eur, čiže spolu zhruba 7 500 eur, keď si 
odstránime starý asfalt z mostov v časti chodníka  (nie sú tu zahrnuté príjazdové mosty k domom). 
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Spolu s tým by sa mohli opraviť niektoré časti obecných ciest. Po diskusii sa poslanci zhodli na 
oprave chodníka do sumy  9 000 eur

Starosta ďalej informoval poslancov, o možnosti modernizácie verejného osvetlenia. Oslovila nás 
firma, ktorá vyrába LED osvetlenia - konkrétne na náš typ svetiel vyrába nové vnútra - teda svetelné 
zdroje, takže by sa menili iba vnútra a staré, zanesené kryty za nové priehľadné, pričom záruka je 10 
rokov. V našej obci je to 41 kusov,  aj s montážou by cena podľa novej cenovej ponuky bola 5 160 
eur. Úspora by bola minimálna, ale bola by lepšia svietivosť a údržbu by mala na starosti spomínaná 
firma.

Podobnú ponuku poslala aj Východoslovenská distribučná spoločnosť.

Po diskusii sa poslanci rozhodli počkať s výmenou, keďže svetlá ešte nie je nutné opravovať alebo 
meniť a výmenu uskutočniť neskôr.

 
Starosta informoval, že ho pani Fiľakovská oslovila so žiadosťou, či by sa chodník okolo cesty, 
ktorého výstavba sa už realizuje podľa schváleného projektu,  nedal urobiť až po značku Brezova, 
keďže aktuálne podľa projektu je len po polovicu ich pozemku, od miesta kde majú vstup do dvora. 
Po diskusii sa poslanci zhodli na tom, že by nebolo dobré robiť chodník inač, ako je v projekte aby 
potom nebolo nejaké krátenie dotácie a nemuseli sa vracať peniaze kvôli nesplneniu podmienok podľa
schváleného projektu.

K bodu 9)

Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2022

Predložená úprava rozpočtu zameraná hlavne na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na 

investičné akcie bola presunutá na návrh HK tiež až na neskôr kvôli zahrnutiu rezervného fondu už do

schváleného rozpočtu. Konkrétne prípady čerpania na návrh HK budu prerokovávané až pri realizácii 

a reálnom čerpaní.

K bodu 10 a 11)

          Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov. Pre voľby poslancov zastupiteľstva sa v každej obci a meste utvoria volebné 
obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce. 

Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že „volebné obvody a počet poslancov obecného 
zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení 
volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.“ 

V rozhodnutí predsedu NR SR č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o 
vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov predseda NR SR určil lehotu na určenie 
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volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných 
zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022. 

Pravidlá pre určenie počtu poslancov zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení, pre obce od 
41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov (§ 11 ods.3 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov).  

Na základe uvedeného starosta predložil návrh na určenie jedného volebného obvodu s počtom 
poslancov :5 na volebné obdobie 2022 – 2026.

Hlasovanie: 

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

K bodu 12)

   Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu.
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Pre volebné obdobie 2022 – 2026 poslanci určili výkon 
funkcie starostu na plný úväzok (100 %).

Hlasovanie: 

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

K bodu 13)

           Rôzne – podnety a návrhy

V tomto bode sa diskutovalo aj o možnostiach ako skrášliť a zlepšiť našu obec. Konkrétne sa 
diskutovalo o tom, že by bolo potrebné vysadiť nové stromčeky okolo potoka smerom od kostola ku 
obchodu, pani Krasnajová navrhla vysadiť po dokončení chodníka nejaké stromčeky aj okolo 
chodníka. 

Poslanci OZ odporučili starostovi nájsť vhodné riešenie alebo možnosti na odkup pozemkov na 
ktorých je budova KSB (sála) a MŠ. 
 
K bodu 14)

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

Overovatelia zápisnice:

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

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