Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 16.08.2018 o 19.hod., v kultúrnom dome
v Brehove.

Prítomní : Marek Balog, starosta obce,
Poslanci OZ : Anastázia Feteriková, Václav Horňák, Ján Illéš, Ján Lasek, Mgr. Marta
Macová,Gabriel. Rášky, Ladislav Zrebňák
Zamestnanci obce: Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce, PhDr. Darina Macová, zam. obce
Kontrolórka obce :
Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a
určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Určenie pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce zámenou z dôvodu hodných
osobitného zreteľa.
Rozprava
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 7 a OZ je uznášania schopné. Takisto
skonštatoval, že poslancom OZ boli vopred doručené spolu s pozvánkou aj materiály
k rokovaniu OZ .Vyzval poslancov o doplnenie programu rokovania. Keďže nikto nenavrhoval
doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za schválenie programu.
SCHVÁLENÝ PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a
určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Určenie pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce zámenou z dôvodu hodných
osobitného zreteľa.
Rozprava
Záver
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za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Z. Lukáčovú, a tiež určil 2 overovateľov
zápisnice: Mgr.M. Macová, G. Rášky následne za tento návrh dal hlasovať.
Hlasovanie za zapisovateľku:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

Hlasovanie za overovateľov:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce za členov návrhovej komisie určil poslancov: J.Illéš, J.Lasek

za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č.4. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2018 a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zákonom postupe určení volebného
obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre
volebné obdobie 2018–2022 . Následne predniesol svoj návrh o určení 1 volebného obvodu a 5
poslancov. V rozprave vystúpili poslanci Mgr. M.Macová, J.Illéš, A.Feteriková, J. Lasek.
Následne starosta obce vyzval návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov určuje
1
volebný obvod pre voľby poslancov do obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018–2022.
za:
Hlasovanie

Jednohlasne

proti:
zdržal sa:

Obecné zastupiteľstvo v Brehove v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov 7
za:
Hlasovanie

Jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 5. Určenie pracovného úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie
2018-2022
Stručnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce M. Balog. V
záujme právnej istoty nového starostu obce obecné zastupiteľstvo musí v dostatočnom
predstihu pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie. Počas
volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho návrh.
Oprávnenia a kompetencie starostu nie je potrebné určovať, nakoľko sú upravené zákonmi a
všeobecne záväznými nariadeniami. Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne
návrhy na doplnenie starosta obce dal hlasovať
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Brehov, a to
v rozsahu 100 % t.zn. plný úväzok.
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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K bodu č.6. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce zámenou z dôvodu
hodných osobitného zreteľa.
Stručnú vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce M. Balog.
Obecné zastupiteľstvo dňa 26.06.2018 uznesením č. 153/2018 schválilo spôsob a zámer
prevodu vlastníctva majetku obce Brehov zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer bol zverejnený dňa 26.06.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli obce. Predmetom
prevodu je pozemok na ktorom je cintorín vo vlastníctve obce Brehov vedený na LV č.729
a zamieňa sa za novovytvorený pozemok, ktorá vznikla geom. pl. a je vo vlastníctve
Reformovanej kresťanskej cirkvi v Brehove.
Kúpna cena:
Z dôvodu, že sa jedná o rovnaké výmery pozemkov, rovnaký druh pozemku, pričom pozemky
sú umiestnené v rovnakej lokalite, cena pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny je rovnaká,
nevznikne žiadnej zo zmluvných strán právo na doplatenie ceny za pozemky.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
jedná sa o pozemok, na ktorom je vybudovaný dom smútku, ktorého vlastníkom stavby je obec
Brehov. Stavba je určená na uskutočňovanie pohrebných obradov a uloženie tela zosnulého.
Pozemok je vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi – cirkevný zbor v Brehove.
Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce dal
hlasovať
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zariadení v z.n.p.
berie na vedomie
návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
schvaľuje
zámenu majetku obce Brehov podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to :
CKN parcela č.449/3 o výmere 110 m², druh pozemku: pozemok na ktorom je cintorín
alebo urnový háj, vedený na liste vlastníctva LV č. 729 vo vlastníctve obce Brehov, katastrálne
územie Brehov, obec Brehov, okres Trebišov, vedeného Katastrálnym úradom Trebišov,
za pozemok: novovytvorenú CKN parcelu č. 449/5 o výmere 110 m², druh pozemku :
pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, ktorá vznikla
geometrickým plánom č.34877649-012/2017, ktorý vyhotovil Stanislav Turinský –
GEOTOUR dňa 31.03.2017 a ktorý úradne overil Okresný úrad Trebišov dňa 03.04.2017
č. 61-96/17 odčlenením od pôvodnej CKN parcely č.449/1 o výmere 3863 m², pozemok na
ktorom je cintorín alebo urnový háj, vedený na liste vlastníctva LV č. 26 vo vlastníctve
Reformovanej kresťanskej cirkvi – cirkevný zbor v Brehove, katastrálne územie Brehov, obec
Brehov, okres Trebišov, vedeného Katastrálnym úradom Trebišov,
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
jedná sa o pozemok, na ktorom je vybudovaný dom smútku, ktorého vlastníkom stavby je obec
Brehov. Stavba je určená na uskutočňovanie pohrebných obradov a uloženie tela zosnulého.
Pozemok je vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi – cirkevný zbor v Brehove.
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Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet poslancov prítomných na OZ dňa 16.08.2018 : 7
Hlasovanie
- za: 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
K bodu č.7 Rozprava
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 19:19

hod.

Celý priebeh rokovania OZ je k dispozícii na obrazovo zvukovom zázname, na obecnom
úrade v Brehove počas úradných hodín.
Zapísala: Ing. Zuzana Lukáčová

...............................................
Marek Balog- starosta obce

Overovatelia :

..................................................
Mgr. Marta Macová

................................................
Gabriel Rášky
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