Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. februára 2011
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. Investičná výstavba a rekonštrukčné práce na r. 2011
6. Účtovná závierka za r.2010 a záverečný účet obce Brezov za r.2010 – návrh a schválenie
7. Povodňový plán záchranných prác obce Brezov – návrh a schválenie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie – schválenie
11. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril a viedol starosta obce p. Ing. Juraj Horvat. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
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 p. Darinu Krasnajovú a Bc. Annu Fečovú, ktorých OZ
zvolilo za členov návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov návrhovej komisie:
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Starosta obce určil zapisovateľa – p. Mgr. Martu Horvatovú, overovateľov zápisnice – p. Ing. Jána
Bednára a Mgr. Ladislava Lukáča.
K bodu č. 5:
Starosta obce predložil poslancom návrh rekonštrukčných prác obecného majetku v r. 2011. Poslanci po prerokovaní a diskusii schválili nasledujúce rekonštrukčné práce:
a) výstavbu autobusových zastávok (pred obecným úradom – 2 zástavky oproti sebe; v časti obce
Oľbinov, odbočka na ulicu „Korea“ – 2 zástavky oproti sebe)
b) rekonštrukciu svetiel verejného osvetlenia (doplnenie svetiel medzi OcÚ a MŠ – 2x, cintorín 1x, na rozhraní medzi domami č. 64-65, pri č.100; presuny pri č.100 a na budove OcÚ)
c) opravu kaplnky (obecná pamätihodnosť)
d) opravu strechy základnej školy (očistenie a zafarbenie).
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu autobusových zastávok, rekonštrukciu svetiel verejného
osvetlenia, opravu kaplnky a opravu strechy základnej školy.
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Starosta obce uskutočnil rozbor hospodárenia obce za rok 2010, predložil poslancom správu hlavného kontrolóra obce z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2010, stanovisko hlavného kontrolóra
obce (HKO) k účtovnej závierke a návrhu záverečného účtu obce za r. 2010, účtovnú závierku obce
za rok 2010 a návrh záverečného účtu Obce Brezov za rok 2010. Poslanci po prerokovaní a diskusii
zobrali na vedomie správu a stanovisko HKO a schválili účtovnú závierku obce za rok 2010 a návrh
záverečného účtu obce Brezov za rok 2010. Návrh záverečného účtu Obce Brezov za rok 2010,
správa hlavného kontrolóra obce a stanovisko hlavného kontrolóra obce sú prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo účtovnú závierku obce za rok 2010 a návrh záverečného účtu Obce
Brezov za rok 2010:
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Starosta obce predložil poslancom návrh Povodňového plánu záchranných prác Obce Brezov. Poslanci po prerokovaní a diskusii návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Povodňový plán záchranných prác Obce Brezov:
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
K bodu č. 8
8.1 Starosta obce predložil poslancom návrh na príspevok obce na učebné pomôcky pre žiakov
zapísaných do 1.- 4. roč. ZŠ v Brezove (k 15.9. príslušného šk. roka) vo výške 10,-EUR na jedného
žiaka na jeden školský rok od šk. roka 2011/2012 z dôvodu udržania žiakov v ZŠ a tým aj ZŠ Brezov (pomôcky zakúpi obecný úrad v spolupráci so základnou školou). Poslanci po prerokovaní
a diskusii návrh schválili.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok obce na učebné pomôcky pre žiakov zapísaných do 1.- 4.
roč. ZŠ v Brezove vo výške 10,-EUR na jedného žiaka na jeden školský rok od šk. roka 2011/2012:
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
8.2 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce a zástupcu starostu disponovaním s bankovými
účtami obce (v Dexia banke a vo VÚB banke).
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce a zástupcu starostu disponovaním s bankovými účtami
obce (v Dexia banke a vo VÚB banke):
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
8.3 Obecné zastupiteľstvo v zmysle §15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriadilo komisiu pre vybavovanie sťažnosti. Za predsedu komisie bol navrhnutý Ing. Ján Bednár a za členov Darina Krasnajová, Marián Gazdič, Bc. Anna Fečová a Mgr. Ladislav Lukáč.
OZ doplnilo chýbajúcich členov do jednotlivých komisii nasledovne:
· kultúrna komisia – Viera Gdovinová, Anna Lukáčová
· komisia verejného poriadku – Marián Gazdič, Ján Bakaľar, Matúš Balaž
· športová komisia – Ján Fiľakovský, Lukáš Semán, Bc. Martin Horvat
· komisia životného prostredia – Jozef Lukáč, Dušan Gdovin
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a členov komisie pre vybavovanie sťažnosti a členov komisií: kultúrnej, verejného poriadku, športovej, životného prostredia:
Hlasovanie: za: 4,
proti: 0,
zdržal sa: 0
8.4 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a po diskusii schválilo členstvo obce Brezov v Regionálnom
združení miest a obcí ŠARIŠ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo obce Brezov v Regionálnom združení miest a obcí ŠARIŠ:
Hlasovanie: za: 4 , proti: 0 ,
zdržal sa: 0
8.5 Starosta obce oboznámil poslancov s listom Poľnohospodárskeho podielnického družstva Brezov (č. 54/2011, 17.02.2011) – Žiadosť o zľavu na daniach z prenajatých pozemkov zo stavieb
a stavieb, ktoré pre krízu sú využívané na 0% až 40% v k.ú. Brezov. OZ po prerokovaní a diskusii
žiadosť PPD Brezov zamietlo.
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Poľnohospodárskeho podielnického družstva Brezov o zľavu
na daniach:
Hlasovanie: za: 0 , proti:4,
zdržal sa: 0
8.6 Starosta obce oboznámil poslancov s plánom kultúrno-športových akcií na najbližšie obdobie:
zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove (8.3.), zájazd do Litmanovej, turistický pochod, deň detí,
deň matiek a otcov. Termíny konania jednotlivých akcií budú včas spresnené. Poslanci po diskusii
odporučili tieto akcie uskutočniť.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo uskutočniť kultúrno-športové akcie: zájazd na kultúrne vystúpenie v Bardejove (8.3.), zájazd do Litmanovej, turistický pochod, deň detí, deň matiek a otcov :
Hlasovanie: za: 4 , proti:0,
zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania OZ.
K bodu č. 10
Členka návrhovej komisie Bc. Anna Fečová prečítala 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.

Overovatelia:
Ing. Ján Bednár

Mgr. Ladislav Lukáč

zapísal: Mgr. Marta Horvatová

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

