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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 16.12.2022 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove 

 

 

Prítomní :           Marek Balog , starosta obce 

poslanci OZ:      Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová,  Ladislav Feterik - 19:21 hod.,  Ján  

                             Lasek, Attila Majoroš, Mgr. Atila Vinclér, Ladislav Zrebňák 

 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová 

                                   PhDr. Darina Macová 

                                   Bc. Alena Krištofčíková - hlavná kontrolórka obce 

 

Ďalší prítomní :   16  

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. VZN č. 4/2022  o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov 

4. VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni 

5. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

6. VZN č. 7/2022 o hospodárnom nakladaní  s vodou na území obce Brehov 

7. Informácia o projekte Brehov – intenzifikácia vodovodu 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

9. Žiadosť o cestovné 

10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z RO 

11. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023 

12. Návrh rozpočtu obce Brehov na rok 2023 a výhľad na roky 2024, 2025 

13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 

15. Žiadosť o poskytnutie úveru z environmentálneho fondu 

16. Rozprava 

17. 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. Poslanec 

Ladislav Feterik sa ospravedlnil, že bude meškať. Starosta obce dal hlasovať za program 

rokovania:  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  
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zdržal sa:  

 

  Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. VZN č. 4/2022  o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov 

4. VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni 

5. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

6. VZN č. 7/2022 o hospodárnom nakladaní  s vodou na území obce Brehov 

7. Informácia o projekte Brehov – intenzifikácia vodovodu 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

9. Žiadosť o cestovné 

10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z RO 

11. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023 

12. Návrh rozpočtu obce Brehov na rok 2023 a výhľad na roky 2024, 2025 

13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 

15. Žiadosť o poskytnutie úveru z environmentálneho fondu 

16. Rozprava 

17. Záver 

 

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

Za zapisovateľa  zasadnutia OZ bola určená PhDr. Darina Macová, za overovateľov zápisnice 

Mgr. Anna Balogová, Ladislav Zrebňák. 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Anna Balogová, Ladislav Zrebňák 

 

Zapisovateľka :  PhDr. Darina Macová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.  3 . VZN č. 4/2022  o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov 

 

Starosta obce M. Balog predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN o vyhlásená záväznej 

časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné 

časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce Brehov. 

Zároveň vysvetlil potrebu prijatia tohto VZN, ktoré sa týka žiadosti p. Valentína Tirpáka 

k zmene a doplnkov č. 1 ÚPN obce Brehov.  

 



3 
 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

sa uznáša  

 

podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov na  VZN č. 4/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1  Územného  

plánu obce Brehov , ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1  Územného   

plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014 o vyhlásení záväznej časti  

Územného  plánu  obce Brehov. 

 

Ďalšie uznesenia k tomuto bodu sú prílohou tejto zápisnice. 

  

 

 

Hlasovanie 

za:  

jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č. 4.  VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni 

 

Starosta obce predložil poslancom  návrh tohto VZN aj s dôvodovou správou. Po prerokovaní 

určenia výšky príspevku v školskej jedálni starosta obce dal hlasovať za uznesenie. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

 schvaľuje  
 

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

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

Brehov. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  
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K bodu č. 5. VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bola navrhovaná 

jediná zmena, a to zvýšenie poplatku za komunálny odpad o jedno euro. Čiže poplatok za 

komunálny odpad zo 14,00 € sa od 01.01.2023 mení na 15,00 eur za osobu. Pripomienky 

k tomuto návrhu VZN neboli podané.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na území obce Brehov. 

  

 

 

Hlasovanie 

za: R.Balog, Mgr. A.Balogová,                        

J.Lasek, A. Majoroš, Mgr. Atila Vinclér 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

L. Zrebňák 

 

 

K bodu č. 6. VZN č. 7/2022 o hospodárnom nakladaní s vodou na území obce Brehov 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN o hospodárnom 

nakladaní s vodou na území obce Brehov, o dočasnom obmedzení užívania vody na iné účely 

a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. Podotkol zmenu v paušáli za poplatok za vodu 

v sume 25,00 eur/osobu/kalendárny rok. Poplatok na prevádzku vodovodu sa nemení, ostáva 

10,00 eur/kalendárny rok/domácnosť. 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 7/2022 o hospodárnom nakladaní s vodou na území obce Brehov, o dočasnom 

obmedzení užívania vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou. 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 7. Informácia o projekte Brehov – intenzifikácia vodovodu 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o projekte Brehov – intenzifikácia vodovodu, kde 

obec získala z Environmentálneho fondu 802 tisíc eur, na nový vodovod v hornej časti obce. 

Spolu to predstavuje 85 rodinných domov napojených na nový vodovod. Informoval tiež 

o začatí príprav na verejné obstarávanie v tejto záležitosti.  

 

K bodu č. 8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

 

Poslanci OZ obdŕžali materiály k rozpočtovému opatreniu č. 5/2022 spolu s prílohami. Neboli 

podané žiadne námietky, starosta obce dal hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 5/2022. 

  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 9. Žiadosť o cestovné 

 

Starosta obce Brehov podal žiadosť o schválenie paušálneho výdavku na cestovné v súlade s 

§ 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, od začiatku funkčného obdobia 

2022 – 2026. Poslanec J. Lasek navrhuje výšku paušálneho výdavku na cestovné 200,00 € 

mesačne. Iné návrhy podané neboli. Starosta obce dal hlasovať. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 
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Obecné zastupiteľstvo v Brehove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

 

a/ prerokovalo 

v súlade s § 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách paušálne 

poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách starostovi obce Brehov 

b/ schválilo 

paušálne poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách starostovi 

obce Brehov v sume 200,00 € mesačne za používanie súkromného motorového vozidla 

starostu na služobné účely od začiatku funkčného obdobia 2022 – 2026, z dôvodu, že obecné 

motorové vozidlo sa využíva na iné účely. 

  

 

Hlasovanie 

za: R.Balog, Mgr. A.Balogová,                        

J.Lasek, A. Majoroš, Mgr. Atila Vinclér 

 

 

proti: L. Zrebňák 

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z RO 

 

Starosta obce predložil poslancom došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. 

K tejto téme podal správu o dianí vo futbale p. M.Galya, ktorý ozrejmil niektoré fakty. 

Poslanec L.Zrebňák sa informoval o tom, prečo boli pri dotáciách z rozpočtu obce 

zastropované sumy? Odpovedal starosta obce, že z rozpočtu obce sa použijú financie aj na iné 

akcie, ktoré sa predtým neuskutočňovali. Nemôžeme podporovať len futbal.  Starosta obce dal 

hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

 

 schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov v zmysle VZN č. 2/2021 pre: 

FK SLOVAN Brehov, vo výške:  2.500,00 € 

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

PRO CULTURA IMREGH, vo výške:  2.500,00 € 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 11. a 12. Stanovisko k návrhu rozpočtu a  Návrh rozpočtu obce Brehov na rok 

2023 a výhľad na roky 2024, 2025. 

 

Materiály k týmto bodom boli predložené poslancom OZ, doručené hlavnou kontrolórkou 

vopred.  Starosta obce prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Brehove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

 

a/ prerokovalo 

návrh rozpočtu obce Brehov na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025 

b/ berie na vedomie 

1/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Brehov k návrhu rozpočtu obce Brehov na 

rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025 

2/ návrhy rozpočtov obce Brehov na roky 2024 a 2025 

 

c/ schvaľuje 

viacročný rozpočet obce Brehov na roky 2023 – 2025 

1/ ako záväzný na rok 2023 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

2/ ako orientačný na roky 2024 – 2025 

3/ vykonávanie zmien rozpočtu obce starostom obce v nasledovnom rozsahu: 

 

presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky. 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  
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K bodu č. 13. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2023 

 

Predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Predkladá hlavná kontrolórka obce. 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 14. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 

 

Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k úveru, ktoré sa vzťahuje na projekt „Brehov – 

intenzifikácia vodovodu“.  OZ toto stanovisko zobralo na vedomie.   

 

 

K bodu č. 15. Žiadosť o poskytnutie úveru z environmentálneho fondu 

 

Keďže pri tomto projekte je spoluúčasť vo výške 42.215,74 €, obec potrebuje tieto financie 

vykryť úverom vo výške 42.000,00 eur, aby sa projekt mohol realizovať. K realizácii 

investície starosta obce dal hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove na základe  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

 

schvaľuje 

realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – 

zameranej na Brehov – intenzifikácia vodovodu /spolufinancovanie 5 % /  v obci vo výške  

42.215,74 EUR. 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  
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Obecné zastupiteľstvo v Brehove na základe  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

 

schvaľuje 

Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške: 42.000,00 EUR zabezpečeného 

blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 

úveru pre Obce a Vyššie územné celky. 

 

 

Hlasovanie 

za: R.Balog, Mgr. A.Balogová,                        

J.Lasek, A. Majoroš, Mgr. Atila Vinclér 

 

proti:  

 

zdržal sa: L.Zrebňák 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 16. Rozprava  

 

Rozpravu začal starosta obce Brehov Marek Balog, ktorý informoval poslancov OZ 

a ostatných prítomných o prebiehajúcich prácach na vodojeme, aké práce boli vykonávané 

a súčasný stav vodojemu. Podotkol zároveň aj to, že niekto nastražil fotopascu k vodojemu za 

neznámym účelom, ktorú ale starosta obce odovzdal polícii na ďalšie konanie.  

Ďalej starosta obce vyzval poslanca L.Zrebňáka, aby sa vyjadril k skutočnosti, že ako 

poslanec dlhé roky v dôležitých veciach obce sa stále zdržal hlasovania. Poslanec  L.Zrebňák 

sa k tejto skutočnosti nevyjadril. 

Starosta obce Brehov oslovil poslanca L.Feterika, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol 

najdôležitejší jeho plat, ktorý po zasadnutí zverejnil, prečo nespomenul napr. vodu, ktorá je 

najväčším problémom obce. Informoval o plate starostu a o priznaných 30% k platu, ale 

nespomenul nič iné,  napr. vodu, ktorá nám robí najväčšie výdavky. Poslanec reagoval tým, že 

nie je starostom obce, aby on informoval občanov. Starosta obce vymenoval dobrovoľné 

práce, ktoré sa vykonali bez nároku na odmenu v obci, pričom poslanec L.Feterik 

poznamenal, že si  to starosta vyfakturoval cez iné firmy. Starosta obce ho vyzval, aby bližšie 

vysvetlil svoje podozrenie, ale poslanec povedal, že bude všetko neskôr vysvetlené. Starosta 

ho opätovne vyzval, aby predložil nejaký dôkaz svojho tvrdenia,  na čo on reagoval že potom.  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

K bodu č. 17. Záver  

 

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

Zasadnutie  ukončené o 20:00  hod. 

 

Zapísala : PhDr. Darina Macová 

 

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

                                                                                              Marek Balog, starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

 

 

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

    Ladislav Zrebňák                                                                           Mgr. Anna Balogová     

 

 

 


