Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. júna 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. Účtovná závierka za r. 2013 a záverečný účet obce Brezov za r. 2013
6. Voľby do orgánov samosprávy obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie – schválenie
10. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 5 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: 5,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Mariána Gazdiča a Mgr. Ladislava Lukáča, ktorých OZ
zvolilo za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: za: 5,
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: 5,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Starosta obce uskutočnil rozbor hospodárenia obce za rok 2013. Predložil poslancom správu hlavného kontrolóra obce (HKO) z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2013, stanovisko HKO
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013, účtovnú závierku obce za rok 2013 a návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2013. Poslanci po prerokovaní a diskusii zobrali na vedomie správu
a stanovisko HKO a schválili účtovnú závierku obce za rok 2013, použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na bežné výdavky obce a záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Brezov
za rok 2013 bez výhrad. Návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2013, správa HKO z kontroly
účtovných dokladov a stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce sú prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: za: 5,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
6.1 Starosta obce predložil poslancom v súlade s § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh na určenie počtu volebných
obvodov a počtu poslancov v nich. Poslanci OZ po prerokovaní a diskusii určili a schválili, že na
nasledujúce funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo v Brezove bude mať celkom 5 poslancov, ktorí
budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
6.2 V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov starosta obce predložil poslancom návrh na rozsah výkonu funkcie starostu

starostu obce na plný úväzok (na 100%) na nasledujúce funkčné obdobie. Poslanci po prerokovaní
a diskusii schválili rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok (na 100%) na nasledujúce
funkčné obdobie.
Hlasovanie: za: 5 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 7
OZ zobralo na vedomie, že plánovaná kultúrno-športová akcia deň rodiny (deň detí, matiek a otcov)
sa uskutoční dňa 29. júna 2014 (nedeľa) od 14,00 hod. v priestoroch športového a viacúčelového
areálu (pri bývalej ZŠ Brezov 48).
K bodu č. 8
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ.
K bodu č. 9
Člen návrhovej komisie Mgr. Ladislav Lukáč prečítal návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia.
Hlasovanie: za: 5,
proti: 0 ,
zdržal sa: 0
Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 10
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:
Bc. Anna Fečová

Darina Krasnajová

zapísal: Mgr. Marta Horvatová

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

Obec Brezov, Obecné zastupiteľstvo v Brezove

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 5. júna 2014

číslo: 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Brezove
A. berie na vedomie
1. obecné zastupiteľstvo (OZ) je uznášaniaschopné
2. určenie zapisovateľa zápisnice
3. správu hlavného kontrolóra obce z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2013 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za r. 2013
4. kultúrno-športová akcia deň rodiny (deň detí, matiek a otcov) sa uskutoční dňa 29. júna 2014
(nedeľa) od 14,00 hod. v priestoroch športového a viacúčelového areálu (pri bývalej ZŠ Brezov
48).

B. volí
1. členov návrhovej komisie: Marián Gazdič, Mgr. Ladislav Lukáč
2. overovateľov zápisnice: Bc. Anna Fečová, Darina Krasnajová
C. schvaľuje
1. program zasadnutia OZ
2. účtovnú závierku obce za rok 2013 a záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Brezov za rok 2013 bez výhrad
3. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na bežné výdavky obce
4. na nasledujúce funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo v Brezove bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec
5. rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok (na 100%) na nasledujúce funkčné obdobie

Overovatelia:
Bc. Anna Fečová

Darina Krasnajová

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

