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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 28.06.2022 o 19.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,  

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                   PhDr. Darina Macová 

                                    

Kontrolórka obce :   

Ďalší prítomní :   

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok 2021 
a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

4. Výročná správa za rok 2021 

5. Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

7. Ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Brehov 

8. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -  2026      

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Brehov na nové volebné obdobie r. 
2022 – 2026 

10. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Brehov pre voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 

11. Žiadosť o zámenu obecného pozemku 

12. Žiadosť o odpredaj majetku obce  

13. Rozprava 

14. 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 5 a OZ je uznášania schopné. Takisto 

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

k rokovaniu OZ. Žiadne návrhy neodzneli, a preto starosta obce dal hlasovať za zmenu 

programu. 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok 2021 
a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

4. Výročná správa za rok 2021 

5. Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

7. Ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Brehov 

8. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -  2026      

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Brehov na nové volebné obdobie r. 
2022 – 2026 

10. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Brehov pre voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 

11. Žiadosť o zámenu obecného pozemku 

12. Žiadosť o odpredaj majetku obce  

13. Rozprava 

14. Záver 

 

 
 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

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

za zapisovateľa určujem Ing. Zuzanu Lukáčovú a za overovateľov zápisnice určujem poslancov 

Mgr. Atila Vinclér a Rudolf Balog dávam hlasovať, kto je za, aby zapisovateľkou bola Ing. 

Zuzana Lukáčová,  dávam hlasovať kto je za, aby overovateľmi boli Mgr. Atila Vinclér a 

Rudolf Balog 

 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Atila Vinclér , Rudolf Balog 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok 2021 

a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

Starosta obce M. Balog skonštatoval, že  materiál bol kompletne doručený spolu so 

stanoviskami hlavnej kontrolórky a audítora. Stanovisko HK bolo odporúčanie OZ prijať 

záverečný účet za rok 2021 s výrokom : celoročné hospodárenie obce za rok 2021 sa 

schvaľuje bez výhrad.  Celkové hospodárenie obce za rok 2021 je  241 556,46 EUR. Obec 

dosiahla celkové príjmy vrátane finančných operácií vo výške 534 820,47 € a celkové výdavky 

vo výške 293 264,01 €  

Do výsledku hospodárenia sa v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zahŕňa iba bežný a kapitálový rozpočet, ktorý 

vytvára príjmy a výdavky v danom roku. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 

Z. z. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona ponížil o nevyčerpané prostriedky z EF 211 180,00 € 

a nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti 223,38 €. 

Celkové hospodárenie z rozpočtu (bežný, kapitálový a finančné operácie) obce Brehov k 31. 

12. 2021 je prebytok 30 153,08 EUR. 

Na základe uvedených skutočností v záverečnom účte sa zo strany obce navrhuje tvorba 

rezervného fondu za rok 2021 vo výške 30 153,08 EUR . 

Rezervný fond – obec  vytvára v zmysle ustanovenia  15 zákona č.583/2004 Z.z. vz. n.p. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

Návrh na uznesenie : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

I.  Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021. 

II.  Správu audítora za rok 2021. 

 

schvaľuje: 

 

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

II. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  
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K bodu č.  4 . Výročná správa za rok 2021 

 

Poslancov so znením Výročnej správy za rok 2021 oboznámil starosta obce M. Balog. Vo 

výročnej správe obce okrem údajov o hospodárení sa uvádzajú aj skutočnosti týkajúce sa stavu 

a vývoja obce napr. geografické, demografické údaje, symboly obce, história obce a tiež aj 

pohľadávky a záväzky obce.  

 

OZ berie na vedomie predloženú Výročnú správu obce Brehov za rok 2021 

 

K bodu č. 5. Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

 

Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č.03/2021. Skonštatoval, že materiál bol 

doručený poslancom a navrhnuté zmeny sú vypracované na základe reálnych potrieb obce. 

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

620 754,00 € plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2022 vo výške 503 290,00 € boli 

upravené na 620 754,00 € konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný a 

nezmenený. 

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.3/2022 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje   rozpočtové opatrenie č.3/2022 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.6.   Plán kontrolnej činnosti HK na II .polrok 2022  

Starosta obce M.Balog, oboznámil obecné zastupiteľstvo s predloženým  návrhom plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Keďže tento bod bol bez pripomienok starosta obce M. 

Balog dal hlasovať .  
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2022. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.7 Ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

obce Brehov 

 

Starosta obce M.Balog oznámil OcZ, že funkčné obdobie HK končí 01.12.2022, a preto  je 

potrebné vyhlásiť a schváliť voľby hlavného kontrolóra obce na základe zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a to v súlade s § 18a ods.2 a ods.3 zákona. Vyhlásiť sa musí 40 dní pred 

uskutočnením volieb a voľby sa musia konať v priebehu 60 kalendárnych dni 

predchádzajúceho HK . 

Starosta navrhol deň volieb 07.10.2022 o 18:00 hod, úväzok 20 % ako je doteraz a poprosil 

dvoch poslancov, ktorí budú  v komisii pri otváraní obálok. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje: 

deň konania  voľby hlavného kontrolóra obce Brehov 07.10.2022, čas o 18:00hod, 

schvaľuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Brehov a náležitosti     

písomnej prihlášky.  

 

schvaľuje  

 

poslanca Mgr. A. Balogovú a Mgr. A. Vinclér za členov v komisii pri otváraní obálok 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  
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K bodu č.8  Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -  2026      

 

V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien a doplnkov, 

obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami podľa počet poslancov na celé 

volebné obdobie r. 2022 – 2026 

 

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia 

zákona o obecnom zriadení takto: 

 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

___________________________________________________________ 

 

Obec Brehov mala k 31.12.2021  577 obyvateľov, t. z., že počet  poslancov môže byť           

od 5 do 7 . 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje: 

 

počet poslancov Obce Brehov  v novom volebnom období  r. 2022 – 2026   7 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č. 9 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Brehov na nové 

volebné obdobie r. 2022 – 2026 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 

doplnkov,  je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

 

 

S prihliadnutím na uvedené je predložený : 

 

návrh na určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu Obce Brehov  na nové volebné obdobie 

rokov 2022 – 2026, a to: 

 

v rozsahu  1  

 

 

   Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje: 

 

rozsah výkonu funkcie  starostu Obce Brehov v novom volebnom období  r. 2022 - 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.10 Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Brehov pre voľby poslancov do 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Pre voľby poslancov OZ sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa 

volia poslanci OZ pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného 

zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno 

utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba 

jeden poslanec obecného zastupiteľstva. 

 

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže 

utvoriť jeden volebný obvod  
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Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo určuje: 

 

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného (mestského) zastupiteľstva  

 pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,  a to: 

 

1 volebný obvod 

(pri počte menej ako 12 poslancov) 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.11 Žiadosť o zámenu obecného pozemku 

 

Žiadosť o zámenu obecného pozemku bola OcZ doručená v deň konania obecného 

zastupiteľstva . Žiadosť na obec doručil JUDr. Ján Trojan  CSc. v ktorom žiada obec o zámenu 

pozemku vedenom na LV 729, pac. Č.443, druh pozemku Vinica , o výmere 3841 m2 vo 

vlastníctve obce. Ako protihodnotu ponúka stavebný pozemok v obci Brehov , ktorým je 

žiadateľ vlastníkom.  

 

Po vyčerpaní otázok starosta obce dal hlasovať : 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

 

žiadosť o  zámenu majetku obce  

 

doporučuje starostovi obce 

 

pripraviť dokumentáciu k schváleniu prevodu vlastníctva majetku obce zámenou 

 

     

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č.12.Žiadosť o odpredaj majetku obce 

 

 

Žiadosť o odpredaj majetku obce bola doručená od obyvateľa obce P. Banika , kde žiada obec 

o odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ako dôvod uvádza , že je to 

parcela  využívaná ako dvor pri rodinnom dome, ktorým je vlastníkom žiadateľ. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

žiadosť o o odpredaj majetku obce  

doporučuje starostovi obce 

pripraviť dokumentáciu k schváleniu odpredaja majetku obce  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

13. Rozprava  

 

Rozprave sa rozoberala otázka ohľadom vody, obecného rozhlasu a verejného osvetlenia. 

Taktiež starosta obce informoval o prácach, ktoré sa vykonávajú v obci. 

 

 

13. ZÁVER 

 

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

Zasadnutie  ukončené o 20:40  hod. 

 

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

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

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

Overovatelia :  

 

 

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

                          

          Mgr. A. Vinclér                  R. Balog 
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