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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 15.12.2021 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove. 

 

 

Prítomní :           Marek Balog , starosta obce, 

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

Ingrid Tóthová, Bc. Attila Vinclér 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                    

Kontrolórka obce :  Bc. Alena Krištofčíková 

Ďalší prítomní :  J.Lasek st., M.Galya, D.Holingyák 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o  poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

4. Stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru a jeho schvaľovanie 

5. NÁVRH VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

6. NÁVRH VZN č.3/2021 o určovaní a názvov označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev obce a číslovaní stavieb obce Brehov 

7. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

8. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 

9. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 

10. Informatívna správa o činnosti HK 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

12. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 

13. Žiadosť o odkúpenie majetku obce 

14. Ondavské cyklotrasy 

15. Rozvojový program Medzibodrožia 

16. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov 

Environmentálneho fondu - ochrana a využívanie vôd 

17. Rozprava 

18. 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 

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

k rokovaniu OZ. Poslanec J. Lasek navrhol zmenu bodu programu. Bod č.13 prerokovať ako 

prvé. Žiadne iné návrhy neodzneli, a preto starosta obce dal hlasovať za zmenu programu. 
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Schválený program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť o odkúpenie majetku obce 

4. Informácia o  poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru a jeho schvaľovanie 

6. NÁVRH VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

7. NÁVRH VZN č.3/2021 o určovaní a názvov označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev obce a číslovaní stavieb obce Brehov 

8. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

9. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 

10. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 

11. Informatívna správa o činnosti HK 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

13. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 

14. Ondavské cyklotrasy 

15. Rozvojový program Medzibodrožia 

16. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov 

Environmentálneho fondu - ochrana a využívanie vôd 

17. Rozprava 

18. 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. A. Balogová , J.Lasek 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. A. Balogová, J. Lasek 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č.  3 . Žiadosť o odkúpenie majetku obce 

Starosta obce, M.Balog vysvetlil poslancom predloženú žiadosť a požiadal žiadateľa o bližšie 

vysvetlenie. J.Lasek st. sa vyjadril, že parcela ktorú žiada odkúpiť bola v minulosti iba bažina 

a túto parcelu užíva z dôvodu, že v rokoch keď sa premiestňovalo futbalové ihrisko tak podľa 

ústnej a písomnej dohody, ktorá bola aj v zápisnici sa dohodlo o výmene pozemkov. J.Lasek na 

tomto pozemku potrebuje  spraviť odvodnenie  z dôvodu, že jeho nehnuteľnosť vlhne, dom je 

v susedstve predmetnej parcely. Viac krát vyzval obec aby odvodnenie spravila, ale zo strany 

obce je to nákladné a nerentabilné. Starosta obce navrhol predaj osobitným zreteľom 

z odôvodnením, že pozemok je pre obec nevyužiteľný, nachádza sa v tesnej blízkosti 

nehnuteľnosti žiadateľa. Pozemok žiadateľ využíva dlhodobo a obec nemá možnosť uvedený 

pozemok využiť pre svoje účely. 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

       

     berie na vedomie  

 

doručenú žiadosť o odkúpenie majetku obce Brehov od žiadateľa Ján Lasek , Hlavná 183/71, 

076 05 Brehov 

 

     schvaľuje  

 

spôsob a zámer previesť majetok obce Brehov podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemok 

je pre obec nevyužiteľný, nachádza sa v tesnej blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa, a tento 

pozemok žiadateľ využíva dlhodobo, obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre svoje 

účely. 

                                                         doporučuje 

 

starostovi obce vykonať zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa  §9a ods. 8 písm.e) zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. najmenej na 15 dní 

pred schvaľovaním predaja na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A. Balogová, G. Rášky, Mgr. I. Szücs 

Gazdaghová, I. Tóth, Bc. A. Vinclér 

 

proti:  

 

zdržal sa: J.Lasek 
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K bodu č.  4 . Informácia o  poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho 

fondu 

Starosta obce, M.Balog informoval OcZ , že obec 24.02.2021 podala žiadosť o poskytnutie 

podpory z prostriedkov Enviromentálneho fondu L Oblasť : Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania činnosť č.L7AP. Požadovali sme na projekt 

podporu formou dotácie vo výške 213 259 € , kde celkové náklady projektu budú vo výške 

224 483,87 €. Predmetom projektu sú práce na budove KD : 

- zateplenie stien budovy,  

- zateplenie a rekonštrukcia stropov a strechy, - 

- výmena okien a dvier, 

-  modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla.  

 

Táto žiadosť žiaľ nám nebola v riadnom termíne schválená, ale na základe, I. rozšírenia 

špecifikácie činnosti podpory na rok 2021  dňa 29.11.2021 bolo rozhodnuté, že obci Brehov 

bola schválená dotácia vo výške 211 180,00 € . Z jednou hlavných podmienok  je zabezpečenie 

najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, čiže obec má povinnosť spoluúčasti vo výške   

11 114,74 €. 

V rozhovore sa poslankyňa Mgr. I. Szücs Gazdaghová poďakovala starostovi za jeho prácu 

a úsilie, že aj napriek neúspešným projektom, nakoniec sa náš spoločný cieľ vydaril. Taktiež 

starosta informoval OcZ o podpise zmluvy a o zmene projektovej dokumentácie, ktorú je 

potrebné vykonať.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informáciu o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

  

 

 

K bodu č. 5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru a jeho schvaľovanie 

 

Starosta obce oboznámil prítomných so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k prijatiu 

úveru. Uvedené stanovisko bolo zaslané poslancom na preštudovanie. 

V závere daného stanoviska je uvedené: 

„Celková výška dlhu Obce Brehov neprekročila výšku 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a podmienka na prijatie návratných zdrojov financovania 

podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. je splnená 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25% skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a podmienka na prijatie návratných zdrojov 

financovania podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je splnená. 
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Na základe poskytnutých údajov a z vyššie uvedeného vyplýva, že obe podmienky na prijatie 

návratných zdrojov financovania sú dodržané. 

Pred vzatím úveru je potrebné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom 

znení. 

Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje dodržanie podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania, neskúma potrebu úveru, objem, predpokladaný vývoj 

bežných príjmov, rentabilitu, charakter investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a 

pod. ,, 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove    

 b e r i e   n a   v e d o m i e  

stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru     

 s c h v a ľ u j e 

prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 70 000,00- EUR (slovom: 

sedemdesiattisíc euro), ktorý bude poskytnutý bankou Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 

653, Tomášikova 48, Bratislava, za účelom financovania kapitálových výdavkov schválených 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.6.   NÁVRH VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Starosta obce informoval OcZ, že VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

bolo zmenené z dôvodu , že terajšie VZN je z roku 2009 . Najdôležitejšia zmena je v 

schvaľovaní dotácii, kde OcZ na príslušný rok môže schváliť dotáciu jednému žiadateľovi 

maximálne v celkovej výške 2 500 ,00 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

       

     s c h v a ľ u j e 

 

VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.7 NÁVRH VZN č.3/2021 o určovaní a názvov označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev obce a číslovaní stavieb obce Brehov 

 

Starosta obce informoval OcZ ,že VZN č.3/2021 sa menilo z dôvodu názvu ulíc, po novom sa 

bude písať nie iba Hlavná ale Hlavná ulica , zmení sa aj ulica Pod Brehom kde sa bude brehov 

písať malým b , kvôli slovenskému pravopisu. 

 

 

 Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

       

     s c h v a ľ u j e 

 

VZN č.3/2021  o určovaní a názvov označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev obce a 

číslovaní stavieb obce Brehov 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za:  jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.8 Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

 

Starosta obce informoval OcZ , že v stanovenej lehote t.j do 15.11.2021 obec zaevidovala 3 

žiadosti o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce . Obecný úrad posúdil úplnosť predložených 

žiadosti nenašli sa žiadne nedostatky preto predkladám obecnému zastupiteľstvu na schválenie 

tieto jednotlivé žiadosti: 

- Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 € 

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  2 000,00 € 

- Futbalový klub Slovan Brehov  vo výške 4 350,00 € 

 

V rozhovore vystúpil zástupca futbalového klubu Slovan Brehov M.Galya. Poďakoval sa za 

prijatú dotáciu od obce v roku 2021, a zároveň vysvetlil zámer ich činnosti na rok 2022. 

Poslanci sa  poďakovali za ich činnosť, ktoré vykonávajú počas celého roka.  Z dôvodu, že 

výška požadovanej dotácie 4350,00 € je pre obec privysoká, starosta obce navrhol schváliť 

dotáciu pre Futbalový klub Slovan Brehov  vo výške 2500,00 €.  Poslanec J.Lasek navrhol 

kúpiť v roku 2022 nové dresy pre hráčov Futbalového klubu Slovan Brehov. 
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     b e r i e    n a     v e d o m i e   

 

doručené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov v zmysle VZN č.1/2009 pre 

rok 2022 nasledovne: 

- Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 € 

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  2 000,00 € 

- FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV   vo výške  4 350,00 € 

       

     s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022 v zmysle VZN č.1/2009 nasledovne: 

 

- Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 € 

- PRO CULTURA IMREGH vo výške 2000,00 € 

- FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV   vo výške  2 500,00 € 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č. 9 a 10 Stanovisko k návrhu rozpočtu 2022, návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 

2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 

 

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná 

zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, a návrh rozpočtu 

na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu 

je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2022, pričom rozpočty na roky 2023 a 2024 sú len 

orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu obce Brehov sa 

predkladá bez programovej štruktúry. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný v celkovej 

výške 280 995 ,00 € , kde bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 276 995 € a bežné výdavky 

vo výške 276 995 €, príjmové finančné operácie  sú navrhované vo výške 4000 € 

a kapitálový výdaj vo výške 4000 €.  Z dôvodu poskytnutí podpory formou dotácie z 

Environmentálneho fondu  rozpočet na rok 2022 navrhujeme: 

 - navýšenie finančných operácii  

D 2 Zdr 131L -   Nevyčerpaná dotácia z roku 2021    ..... 211 180,00  € 

D 3 Zdr 46     -    Spoluúčasť z RF obce                      .....    11 115,00 € 

 - navýšenie kapitálových výdavkov 

D 2 Zdr 131 L -   Zateplenie a stavebné úpravy KD   ...... 211 180,00 € 

D 2 Zdr 46           Zateplenie a stavebné úpravy KD   ......   11 115,00 € 
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   Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     p r e r o k o v a l o   

 

návrh rozpočtu obce Brehov na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024  

 

                                                           b e r i e     n a     v e d o m i e 

 

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Brehov k návrhu rozpočtu Obce Brehov na 

rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024 

b) návrhy rozpočtov Obce Brehov na roky 2023 a 2024  

     s c h v a ľ u j e 

 

viacročný rozpočet obce Brehov na roky 2022-2024 

 

a)  ako záväzný na rok 2022 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

s nasledovnými zmenami:  

 - navýšenie finančných operácii  

D 2 Zdr 131L -   Nevyčerpaná dotácia z roku 2021    ..... 211 180,00  € 

D 3 Zdr 46     -    Spoluúčasť z RF obce                      .....    11 115,00 € 

 - navýšenie kapitálových výdavkov 

D 2 Zdr 131 L -   Zateplenie a stavebné úpravy KD   ...... 211 180,00 € 

D 2 Zdr 46           Zateplenie a stavebné úpravy KD   ......   11 115,00 €  

 

b) ako orientačný na roky 2023-2024 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.11 a 12.  Informatívna správa o činnosti HK a návrh plánu kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2022 

 

Starosta obce konštatoval, že materiál bol doručený v elektronickej forme , poprosil pani 

kontrolórku, aby predniesla svoju informatívnu správu a tiež návrh plánu kontrolnej činnosti a 

potom poprípade OcZ môže tento plán ešte doplniť. ZO strany OcZ neodzneli žiadne návrhy 

starosta obce dal hlasovať. 
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  Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

     b e r i e   n a v e d o m i e      

 

informatívnu správu o činnosti HK 

 

     s c h v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.13 Rozpočtové opatrenie č.4/2021 

 

Rozpočtovým opatrením č.4/2021 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu 

Plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2021 vo výške 263 951,00 € boli upravené na 

541 770,00 € plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2021 vo výške 263 951,00 € boli 

upravené na 330 590,00 € konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2021 je prebytkový. Prebytok 

rozpočtu v sume 211 180,00 €, je z dôvodu  poskytnutia podpory formou dotácie z 

Environmentálneho fondu pre rok 2021 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

       

     s c h v a ľ u j e 

 

rozpočtové opatrenie č.4/2021 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

 



10 
 

 

K bodu č.14 Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

 

Starosta obce, informoval OcZ, že na pracovnom stretnutí, týkajúceho sa cyklotrasy Ondava, 

dňa 03.06.2021, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove pod záštitou primátora 

mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a autora cyklotrasy Ondava starostu obce Nižný Hrušov 

Jána Fenčáka, vznikla požiadavka na vytvorenie právnickej osoby, ktorá by vznikla za účelom 

prípravy podkladov, projektových dokumentácií a celkového procesu výstavby cyklotrás v 

regióne Zemplína, Tokaja a Domaše v okresoch Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov, 

v okolí rieky Ondava. K uvedenému bodu nemal nikto z prítomných pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

 

A/ Schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zriadenie združenia 

obcí Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

 

B/ Schvaľuje 

Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorou obec Nižný Hrušov, obec Dlhé Klčovo, obec 

Parchovany, mesto Trebišov, obec Zemplínske Hradište, obec Sirník, obec Brehov, obec Hraň, 

obec Veľké Ozorovce, obec Zemplínska Teplica, obec Zemplínske Jastrabie, obec Kašov, obec 

Streda nad Bodrogom, obec Horovce, obec Moravany, obec Rakovec nad Ondavou, obec 

Tušice a obec Tušická Nová Ves zriaďujú združenie obcí: Ondavské cyklotrasy, so sídlom 

M. R. Štefánia 862/204, 075 25 Trebišov, ktorého hlavným účelom je starostlivosť o životné 

prostredie, ktorá spočíva vo vyvíjaní činností smerujúcich rozvoju miestnej dopravy, kultúry 

a cestovného ruchu, spočívajúcich najmä vo výstavbe siete cyklotrás a prislúchajúcej 

technickej vybavenosti najmä, nie však výlučne, v katastrálnych územiach združených obcí a v 

regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky 

Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 

 

C/ Schvaľuje 

Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  
 
D/ Schvaľuje  

za prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy PhDr. Mareka Čižmára, trvalo bytom 

Parková 4053/16, 075 01 Trebišov, primátora mesta Trebišov 

 
E/ Schvaľuje 

za prvých členov Rady združenia, združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

a) JUDr. Juraja Guzeja, starostu obce Parchovany, trvalo bytom  Gaštanová ulica 495/10, 076 

62 Parchovany,  

b) Jána Oláha, starostu obce Zemplínske Hradište, trvalo bytom Ternavská 75/2, 076 01 

Zemplínske Hradište,  

c) Jána Fenčáka, starostu obce Nižný Hrušov, trvalo bytom Nižný Hrušov 547, 094 22 Nižný 

Hrušov, 

d) Erika Timka, starostu obce Horovce, trvalo bytom Horovce 195, 072 02 Horovce.  
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č.15  Rozvojový program Medzibodrožia   

 

Starosta obce informoval OcZ, že v auguste  sa zúčastnili spoločne s niektorými  poslancami 

na oslave v Cigánde, ktorá sa niesla v duchu spolupatričnosti Medzibodrožia 55 obcí, kde sa aj 

položil základný kameň spolupráce 55 obcí.  Aj obec Brehov je súčasťou tohto programu a radi 

by sme sa zapojili tohto rozvojového programu Medzibodrožia. K uvedenému bodu nemal 

nikto z prítomných pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

               schvaľuje 

účasť obce na príprave a implementácii strategického rozvojového dokumentu „Rozvojový 

program Medzibodrožia - Bodrogköz Fejlesztési Program“ 

                                                             poveruje 

starostu obce Mareka Baloga, aby zastupoval obec pri tvorbe a implementácii plánovaného 

programu ako aj pri vytvorení jeho organizačného rámca. 

Imreg település Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bodrogköz Fejlesztési 

Programjához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett program kidolgozása és 

megvalósítása, valamint a hozzá kapcsolódó szervezeti keretek kialakítása során a települést 

képviselje. 

Felhívja továbbá a polgármestert a szükséges feladatok végrehajtására és koordinálására. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č. 16 Informácia o projekte VODA 

 

Starosta obce informoval OcZ, že v októbri sme podali žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho 

fondu na budovanie vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity. V I. etape by 

sa mohlo vybudovať vodovodný rad ,,1,, DN 100 v dĺžke 1666,84 m(od napojenia po odbočku 

radu ,,1-7,, ) vrátane oboch redukčných šácht a odbočiek (vodovodných prípojok ) 

z predmetného vodovodného radu v počte 85 ks o celkovej dĺžke 560m. 

 

 

17. Rozprava  

 

Starosta obce informoval OcZ o zriadení virtuálneho cintorína  

 

18. ZÁVER 

 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie  ukončené o 19:40  hod. 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

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

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

 

 

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

    Mgr. Anna Balogová                                                                               Ján Lasek  

 

 

              


