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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 07.10.2022 o 18:00.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove. 

 

 

Prítomní :    Marek Balog , starosta obce, 

poslanci OZ: Mgr. Anna Balogová, Ján Lasek, Mgr. Ida Szücs Gazdaghová, Mgr. Atila 

Vinclér, Rudolf Balog, Ingrid Tóthová 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                   PhDr. Darina Macová 

                                    

Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková  

Ďalší prítomní :   

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba hlavného kontrolóra 

4. VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Brehov 

5. VZN č.2/2022 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb 

6. VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

7. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

8. Vodojem 

9. Rozprava 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

  

Zasadnutie  OZ otvoril a viedol starosta obce Marek Balog. Privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. Takisto 

konštatoval, že poslancom OZ boli vopred doručené spolu s pozvánkou aj materiály 

k rokovaniu OZ. Starosta obce, Marek Balog navrhol zmenu programu, z dôvodu doručenej 

žiadosti zo dňa 07.10.2022.  

 

Schválený program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť o súhlas s pripojením lomu Brehov k vodnému zdroju 

4. Voľba hlavného kontrolóra 

5. VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Brehov 

6. VZN č.2/2022 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb 
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7. VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

8. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

9. Vodojem 

10. Rozprava 

11. Záver 

 

 
 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

.K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa  zasadnutia OZ bola určená Ing. Z. Lukáčová, za overovateľov zápisnice      

Mgr. Anna Balogová ,Ingrid Tóthová  

Overovatelia zápisnice : Mgr. Anna Balogová,  Ingrid Tóthová  

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

3. Žiadosť o súhlas s pripojením lomu Brehov k vodnému zdroju 

Starosta obce Marek Balog predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o súhlas s pripojením 

lomu Brehov k vodnému zdroju. Žiadosť bola doručená od spoločnosti EUROVIA- 

Kameňolomy, s.r.o v ktorom žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť tým , že v lome je vybudované 

sociálne zázemie pre zamestnancov lomu, prípadne odberateľov a návštevy, je potrebné lom 

zásobovať pitnou vodou. Kameňolom nie je napojený na verejnú vodovodnú sieť. V prípade 

kladného súhlasu s pripojením lomu spoločnosť navrhuje zriadiť vecné bremeno na uloženie 

vodovodného potrubia na pozemkoch obce s jednorazovou odplatou v prospech obce Brehov 

a s návrhom na zápis do katastra nehnuteľností. Všetky náklady na realizáciu pripojenia lomu 

k vodnému zdroju by boli hradené spoločnosťou EUROVIA- Kameňolomy, s.r.o. Poslanci 

obecného zastupiteľstva po prerokovaní žiadosti jednohlasne sa zhodli na pripojení lomu 

Brehov k vodnému zdroju.  
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove     

- berie na vedomie    doručenú žiadosť od spoločnosti EUROVIA- Kameňolomy, s.r.o 

- schvaľuje  pripojenie lomu Brehov k vodnému zdroju a zriadenie vecného bremena na 

uloženie vodovodného potrubia na pozemkoch obce.  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.  4 . Voľba hlavného kontrolóra 
 

Starosta obce Marek Balog oboznámil  obecné zastupiteľstvo, že o  miesto  hlavného kontrolóra 

sa uchádza 1 uchádzač, ktorého doručená obálka bola osobne odovzdaná do podateľne 

obecného úradu dňa 21.09.2022 a je zaregistrovaná pod č. 90/2022-002. Komisia obálku 

otvorila dňa 26.09.2022 a posúdila všetky náležitosti a kritéria , ktoré uchádzač má plniť. 

Komisia konštatovala, že všetky doručené materiály spĺňajú všetky predpísané kritéria . Na 

kontrolu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zápisnicu z otvárania obálok. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    volí  

 

Bc. Alenu Krištofčíkovú za hlavnú kontrolórku obce Brehov. Výkon funkcie hlavnej 

kontrolórky trvá 6 rokov. Funkčné obdobie HK sa začne 01.12.2022. Pracovný úväzok : 0,20 % 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č. 5. VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Brehov 

 

Starosta obce Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že školský zákon ukladá 

zriaďovateľovi podľa § 140 ods. 10, aby formou VZN určil výšku príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni. 

Návrhom VZN č. 1/2022, ktorý by mal byť účinný od 01.11.2022, dôjde k navýšeniu 

príspevku zákonného zástupcu. 
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Návrhom  nového VZN sa navrhuje zaradiť materskú školu do 3. finančného pásma, čo bolo 

prerokované s vedúcou školskej jedálne. Teda celodenná strava pre deti od 02-06 rokov bude 

1,54 € a strava zamestnancov bude 1,41 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje    

 

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Brehov 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.6.   VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb 
 

Starosta obce Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že  všeobecne záväzné nariadenie 

č.2/2022 upravuje v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá určovania času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré 

podnikajú na území obce Brehov .  

Starosta obce navrhol : 

Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 

Pondelok až Sobota  06:00 – 22:00 

Nedeľa:         Voľno 

Dni sviatkov:  Voľno 

 

Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne: 

pre druh služby:  pohostinská, reštauračná činnosť, vrátane prevádzok typu kaviareň,   bufet, 

bar. 

Pondelok až Štvrtok  06:00 – 22:00 

Piatok:       06:00 – 24:00 

Sobota:      06:00 – 24:00 

Nedeľa:     06:00 – 22:00 

Dni sviatkov:  06:00 – 22:00 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali tento návrh a zhodli sa na tom , že čas predaja 

v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 

Pondelok až Sobota  06:00 – 22:00 

Nedeľa:            06:00 – 15:00 

Dni sviatkov:   06:00 – 15:00 
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove  schvaľuje  

 

VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja a prevádzky služieb 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.7  VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené  

 

Starosta obce Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že účelom všeobecne záväzného 

nariadenia je v súlade s platnými právnymi predpismi a s cieľom zabezpečenia verejného 

poriadku stanoviť činnosti, vykonávanie ktorých obec na svojom území zakazuje 

alebo obmedzuje. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby 

a právnické osoby nachádzajúce sa na území obce. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove  schvaľuje  

 

VZN č. 3/2022 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

 

 

Hlasovanie 

za: Jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.8 Rozpočtové opatrenie č.4/2022  

 

Rozpočtovým opatrením č.4/2022 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu : 

plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2022 vo výške 503 290,00 € boli upravené na 626 

294,00 € plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2022 vo výške 503 290,00 € boli 

upravené na 626 294,00 € konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný a 

nezmenený. 
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Súčasťou rozpočtového opatrenia č.4/2022 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových a 

výdavkových položiek. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove  schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

 

 

K bodu č. 9 Vodojem 

 

Starosta obce Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo o vzniknutej situácie na 

vodojeme. Vodojem je v nevyhovujúcom stave z dôvodu únikov pitnej vody cez steny 

vodojemu. Situácia sa riešila spoločne s vodárenskou spoločnosťou, kde nám bolo odporúčané 

to riešiť tlakovou injektažou, ktorá aj bola vykonaná , ale žiaľ ďalej nám voda odteká 

z vodojemu. Daný problém sa môže riešiť aj  špeciálnou gumovou fóliou. Tieto práce sa však 

dajú vykonávať len pri prázdnej nádrži a to znamená dlhodobé prerušenie dodávky pitnej vody 

približne na 10-14 dní.  Na tento čas bude celá obec odstavená od vody z vodojemu, avšak bude 

zabezpečená pitná voda cisternou. Tento špeciálny gumový obklad je už objednaný, a lehota 

dodania je cca 15-20 dní. Veľký únik vody sa prejavuje aj na faktúrach od vodárenskej 

spoločnosti, ktoré obec musí pravidelne uhrádzať.  

 

   Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove  berie na vedomie  havarijný stav vodojemu a schvaľuje 

urgentnú opravu havarijného stavu vodojemu špeciálnou gumovou fóliou. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: Jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  
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13. Rozprava  

 

Starosta obce Marek Balog informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vysokých cenách 

energii. Z tohto dôvodu musíme pristúpiť k šetreniu. Na obecnom úrade sa budú vyhrievať iba 

miestnosti ktoré sa denne využívajú. Piatok bude nestránkoví deň a zamestnanci obce piatkami 

budú pracovať z domu. Skráti sa tiež čas svietenia na verejnom osvetlení.  

 

13. ZÁVER 

 

Starosta obce Marek Balog v závere  sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za 4-

ročnú spoluprácu, za všetko, čo sa v obci mohlo zrealizovať pre obyvateľov obce, zároveň 

všetkým, ktorí sa zapájali aj do diania obce. Zároveň sa poďakoval hlavnej kontrolórke 

a zamestnancom obecného úradu a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie  ukončené o 19:45  hod. 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

                                                                          ................................................... 

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

Overovatelia :  

 

 

..................................................                                                   ................................................ 

                          

       Mgr. Anna Balogová           Ingrid Tóthová 

              


