Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. marca 2014
v kancelárii Obecného úradu v Brezove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Plán zasadnutí OZ v r. 2014
6. Investičná výstavba a rekonštrukčné práce v r. 2014
7. Plán kultúrno-spoločenských akcií v r. 2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie – schválenie
11. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že
podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. OZ to zobralo na vedomie.
K bodu č. 2:
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia OZ:
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Bc. Annu Fečovú a Mgr. Ladislava Lukáča, ktorých OZ zvolilo
za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Starosta obce určil zapisovateľa – Mgr. Martu Horvatovú. Za overovateľov zápisnice OZ zvolilo Bc. Annu
Fečovú a Darinu Krasnajovú.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Starosta obce predložil poslancom plán zasadnutí OZ v r. 2014 (10.3., 9.6., 8.9., 10.11 .), ktorý zobralo OZ
na vedomie.
K bodu č. 6:
V úvode starosta obce zhodnotil výstavbu, opravy a údržbu obecného majetku v roku 2013:
- oprava kaplnky (máj – september)
- dobudovanie chodníka pri vstupe na cintorín (september) a oprava priekopy od cintorína (popri č.d. 122
a 100)
- farbenie plota pri materskej škole (august) a maľovanie kuchyne, skladu a chodby v materskej škole (september).
Následne starosta obce predložil poslancom návrh výstavby a rekonštrukčných prác obecného majetku v r.
2014. Poslanci po prerokovaní a diskusii schválili:
opravu oplotenia na cintoríne (od potoka) a priekopy medzi cintorínom a miestnou komunikáciou
Hlasovanie: za: 4 ,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 7
OZ prerokovalo plán kultúrno-športových akcií na r. 2014: stretnutie spoločenských organizácií (12.1.), fašiangový karneval (1.3.), zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti MDŽ (9.3.), dopravnobezpečnostná akcia s príslušníkmi PZ Bardejov (apríl), výstavka kraslíc a výrobkov s veľkonočnými motívami a dekoráciami (apríl), rozprávkový turistický pochod s hľadaním „pokladu“ (apríl-máj), zájazd na pútnické miesta do Levoče a do Spišskej Kapituly (máj), športový deň mikroregiónu Stredná Topľa v Porúbke
(jún), deň detí, matiek a otcov (jún), poznávací zájazd do botanickej záhrady v Košiciach (júl-august), rozlúčka žiakov s prázdninami (august), furmanský deň (30.8.), výstavka drobnochovateľov (september), lampiónový pochod detí obcou (september-október), stretnutie strednej a staršej generácie (október), zájazd na
pútnické miesto v Litmanovej (september-október), Mikuláš (december), vianočný stolnotenisový turnaj

(december), betlehem v kaplnke (december) a po diskusii odporučilo tieto akcie uskutočniť. Termíny konania jednotlivých akcií budú včas upresnené.
K bodu č. 8
8.1 OZ prerokovalo žiadosť rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kračúnovce, filiálka Kalnište o finančnú podporu na obnovu požiarom poškodeného kostola Ružencovej Panny Márie v Kalništi (list č.29/2014, 26.2.2014
je prílohou zápisnice). Poslanci po prerokovaní a diskusii schválili finančný príspevok vo výške 150,-EUR
pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Kračúnovce, filiálka Kalnište.
Hlasovanie: za: 4 ,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
8.2 Starosta obce informoval OZ o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné
poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát
práce) k decembru 2013, ktoré OZ zobralo na vedomie. Potvrdenia jednotlivých inštitúcií (VšZP, Dôvera,
Union, sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce) sú prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 9
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ.
K bodu č. 10
Člen návrhovej komisie Mgr. Ladislav Lukáč prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia.
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 11
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
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Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10. marca 2014

číslo: 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Brezove
A. berie na vedomie
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné
2. určenie zapisovateľa zápisnice
3. plán zasadnutí OZ v r. 2014 (10.3., 9.6., 8.9., 10.11 .)
4. informáciu o opravách obecného majetku v r. 2013
5. informáciu o splnení všetkých odvodových a daňových povinností obce (zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa, daňový úrad) a o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania (inšpektorát práce) k decembru 2013,
B. volí
1. členov návrhovej komisie: Bc. Anna Fečová, Mgr. Ladislav Lukáč
2. overovateľov zápisnice: Bc. Anna Fečová, Darina Krasnajová
C. schvaľuje
1. program zasadnutia OZ
2. opravu oplotenia na cintoríne (od potoka) a priekopy medzi cintorínom a miestnou komunikáciou
3. finančný príspevok vo výške 150,-EUR pre rímskokatolícku cirkev, farnosť Kračúnovce, filiálka Kalnište
D. odporúča
1. uskutočniť kultúrno-športové akcie na r. 2014: stretnutie spoločenských organizácií (12.1.),
fašiangový karneval (1.3.), zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove pri príležitosti MDŽ
(9.3.), dopravno-bezpečnostná akcia s príslušníkmi PZ Bardejov (apríl), výstavka kraslíc a
výrobkov s veľkonočnými motívami a dekoráciami (apríl), rozprávkový turistický pochod s
hľadaním „pokladu“ (apríl-máj), zájazd na pútnické miesta do Levoče a do Spišskej Kapituly
(máj), športový deň mikroregiónu Stredná Topľa v Porúbke (jún), deň detí, matiek a otcov (jún),
poznávací zájazd do botanickej záhrady v Košiciach (júl-august), rozlúčka žiakov s prázdninami
(august), furmanský deň (30.8.), výstavka drobnochovateľov (september), lampiónový pochod
detí obcou (september-október), stretnutie strednej a staršej generácie (október), zájazd na
pútnické miesto v Litmanovej (september-október), Mikuláš (december), vianočný
stolnotenisový turnaj (december), betlehem v kaplnke (december)

Overovatelia:
Bc. Anna Fečová

Darina Krasnajová

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

