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Zápisnica                                                                                                                                                                

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 08.12.2018 o 19.hod., v zasadačke Obecného úradu                                                      

v Brehove. 

 

 

Prítomní : Marek Balog,  starosta obce, 

Poslanci OZ : Ján Lasek, Rudolf Balog, Anna Balogová, Ladisla Lukáč, Mgr. Ida Szücs 

Gazdaghová, Attila Vinclér  

Ospravedlnení:  Ingrid Tóthová  

Zamestnanci obce:  Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce,  

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informácia o situácii o odpade 

5. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

6. Rozprava 

7. 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 poslankyňa Ingrid Tóthová sa ospravedlnila.  Starosta obce dal hlasovať za 

schválenie programu. 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informácia o situácii o odpade 

5. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

6. Rozprava 

7. Záver 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Z. Lukáčovú, a tiež určil 2 overovateľov 

zápisnice:  Rudolf Balog,  Ján Lasek   následne za tento návrh dal hlasovať. 

 

Hlasovanie za zapisovateľku: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

Hlasovanie za overovateľov: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie  

Starosta obce za členov návrhovej komisie určil poslancov: Mgr. Ida Szücs Gazdaghová, 

Attila Vinclér  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.4.   Informácia o odpade 

 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o situácii, čo sa týka odpadu. To je vlastne 

témou dnešného mimoriadneho zastupiteľstva. V mesiacoch október a november sa viedli 

diskusie o problémoch s odpadom, konkrétne týkajúcich sa Združenia Zemplín Cejkov. 

Keďže situácia nie je stabilná, začali sa rokovania s firmami KOSIT a FÚRA Košice. Po 

niekoľkých rokovaniach a prepočtoch obec dospela k záveru, že budeme doplácať za odpad. 

Peniaze, ktoré teraz vyberáme 5 €/os. nám nebudú stačiť na vyplatenie všetkých nákladov za 

odpad. Preto sa urobil návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, kde sme uviedli prepočítanú cenu za odpad a to 10 €/os. 

v tom prípade, keď bude platiť každý, nebudú žiadne zľavy. Po tejto informácii starosta obce 

vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili, resp. prešli rovno k bodu č. 5. 
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K bodu č. 5.   Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Po podaní informácie k odpadu  sa poslanci po uvážení všetkých krokov dospeli k záveru, že 

vo VZN sa budú upravovať zľavy, a to pre študentov – 50 %, pre tých čo pracujú v cudzine zo 

zákona platí oslobodenie.  

 
Návrh na uznesenie : 

        Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim 

návrhom.  

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.6. Rozprava 

 

Stručná rozprava sa niesla v duchu informácií o budúcich akciách, keďže OZ sa konalo hneď 

po Mikulášských oslavách.  Ostatné sa budú prejednávať priebežne. 

 

K bodu č.7 Záver 

Keďže sa vyčerpali všetky body programu rokovania a v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, 

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

Zasadnutie  ukončené o 19:45    hod. 

 

Zapísala:  Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

 

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

                                                                                     Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

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

     Rudolf Balog                                 Ján Lasek 


