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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 16.12.2020 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove. 

 

 

Prítomní :           Marek Balog , starosta obce, 

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

Gazdaghová, Bc. Attila Vinclér 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                   PhDr. Darina Macová 

Kontrolórka obce :  Bc. Alena Krištofčíková 

Ďalší prítomní :  Valentín Tirpák  

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zmena územného plánu 

4. Rekapitulácia miestnych daní a poplatkov k 30.11.2020 

5. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

6. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2021 

7. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 

8. Informatívna správa o činnosti HK 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

10. Rozpočtové opatrenie  

11. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brehov 

12. Návrh dodatku č.1  k  VZN č. 4/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Brehov 

13. Prejednanie možnosti čerpania úveru – poslanec Ján Lasek  

14. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy  

15. Informácia o podaných projektoch.  

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. Takisto 

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

k rokovaniu OZ. 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zmena územného plánu 

4. Rekapitulácia miestnych daní a poplatkov k 30.11.2020 

5. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

6. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2021 
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7. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 

8. Informatívna správa o činnosti HK 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

10. Rozpočtové opatrenie  

11. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brehov 

12. Návrh dodatku č.1  k  VZN č. 4/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Brehov 

13. Prejednanie možnosti čerpania úveru – poslanec Ján Lasek  

14. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy  

15. Informácia o podaných projektoch.  

16. Rozprava 

17. 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 p. 

G. Rášky , Bc. A. Vinclér 

Overovatelia zápisnice :  G. Rášky, Bc. A. Vinclér 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.  3 . Zmena územného plánu 

 

Starosta obce M. Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 01.10.2020 sme  obdržali 

žiadosť o určenie podmienok výstavby k stavbe ,, Dom sociálnych služieb ,, Brehov od firmy 

T.D.LINE,s.r.o.  Na základe tejto žiadosti sme určili podmienky výstavby k stavbe DSS Brehov, 

kde z hľadiska územného plánu bolo potrebné, aby investor stavby podal obci žiadosť o zmenu 

územného plánu obce. Táto žiadosť zo strany investora p. Valentína Tirpáka bola podaná dňa 

02.11.2020. Na základe tejto žiadosti sme oslovili spracovateľa pôvodného územného plánu 

obce Brehov k vypracovaniu zmeny a doplnkov územného plánu obce. V podstate ide o zmenu 

využitia pozemku par.č. 17 na výstavbu budovy na podnikateľské účely DSS. Investor súhlasil, 

že náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním zmeny bude v plnom rozsahu hradiť 

žiadateľ. Zároveň starosta obce skonštatoval, že  materiály ktoré súvisia s týmto bodom boli 
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doručené obecnému zastupiteľstvu t.j žiadosť, určenie podmienok a návrh zmluvy o dielo. 

Taktiež starosta obce prečítal podmienky výstavby k stavbe ,, Dom sociálnych služieb ,, Brehov 

, ktoré sú: 

- z hľadiska územného plánu je potrebné , aby investor stavby podal obci tzv. podnet na 

zmenu územného plánu. Náklady s ním spojené podľa § 19 Stavebného zákona uhrádza 

investor stavby. 

- z hľadiska prístupovej komunikácie brať do úvahy §7 vyhlášky 532/2002 Z.z. 

Vzhľadom na skutočnosť, že prístupová komunikácia k stavbe je vo vlastníctve obce, 

obec súhlasí s jej používaním, avšak dokončenie prístupovej cesty si investor zaobstará 

sám, na vlastné náklady, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce.  

- z hľadiska vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky: vodovodná prípojka sa bude 

realizovať napojením na verejnú vodovodnú sieť vlastnou vodovodnou prípojkou, 

pričom je potrebné zabezpečiť aj odvádzanie odpadových vôd v zmysle zákona č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Plynovú a elektrickú 

prípojku riešiť podľa vlastného výberu dodávateľa. Všetky uvedené prípojky si investor 

zaobstará na vlastné náklady. 

 

V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. I. Szücs Gazdaghová  a investor p. V. Tirpák. Rozprava 

sa týkala prístupovej cesty, kde podľa Mgr. I. Szücs Gazdaghovej je nekorektné od obce, že 

nechcela odpredať prístupovú cestu pre p. V. Tirpáka, ale zároveň obec  žiada, aby investor 

v plnej výške hradil vybudovanie cesty na vlastné náklady, ktorá je majetkom obce. Starosta 

obce skonštatoval, že odpredaj sa nemohol zrealizovať z dôvodu nesúhlasu vlastníkov 

susedných pozemkov a taktiež sľúbil, že sa o údržbu celoročne postará ako vlastník prístupovej 

cesty.  

Po vyčerpaní všetkých otázok starosta obce prečítal návrh na uznesenie a následne  dal 

hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

    

1/ schvaľuje obstaranie nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Brehov,  

2/ schvaľuje žiadosť žiadateľa o zmenu územného plánu obce, ktoré budú predmetom 

riešenia tejto zmeny územného plánu: 

 a/ žiadosť Valentína Tirpáka o zmenu územného plánu obce Brehov vo veci obytného 

územia na výstavbu občianskej vybavenosti DSS s príslušnou infraštruktúrou, 

3/ berie na vedomie  v zmysle §19 Stavebného zákona všetky náklady súvisiace s 

obstarávaním a vypracovaním zmeny územného plánu bude v plnom rozsahu hradiť žiadateľ 

uvedení v bode 2a/, 

4/ berie na vedomie  návrh zmluvy o dielo s zhotoviteľom URBAN studio s.r.o, 

5/ odporúča starostovi obce uzavrieť zmluvu o dielo s zhotoviteľom URBAN studio s.r.o, 

 

 

Hlasovanie 

za:  

jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  
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Po  hlasovaní k bodu č.3 pani kontrolórka doplnila poznámku, že odporúča, aby obec uzatvorila 

aj zmluvu s investorom p. V. Tirpákom z dôvodu ochrany. 

 

K bodu č. 4. Rekapitulácia miestnych daní a poplatkov k 30.11.2020 

 

Starosta obce M. Balog informoval obecné zastupiteľstvo, že k 30.11.2020 sme zosumarizovali 

nedoplatky miestnych daní a poplatkov a na základe týchto skutočností sme zaslali všeobecnú 

výzvu pre všetkých občanov, ktoré boli distribuované v utorok . Na základe tejto výzvy v 

priebehu utorka  a stredy zaplatili cca 800,00 €, a taktiež sa obyvatelia ozývajú ohľadom 

splátkových kalendárov. Taktiež starosta obce informoval o tom, že od 15.01.2021 sa budú 

zasielať výzvy pre neplatičov a taktiež obec vypracuje súhrn pravidiel  nedoplatkov, ktoré sa 

budú zasielať do schránok každej domácnosti.  

V rozprave vystúpil poslanec Ján Lasek a navrhol, aby sa určil aj čas na zaplatenie dlhov 

a taktiež minimálnu splátku pri splátkovom kalendári.  

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove  

 

Návrh na uznesenie: 

  

1/ berie na vedomie  rekapituláciu miestnych daní a poplatkov k 30.11.2020 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č.5.  Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

 

Starosta obce M. Balog skonštatoval, že v stanovenej lehote t.j do 15.11.2020 obec zaevidovala 

3 žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Obecný úrad posúdil úplnosť predložených 

žiadostí, 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  1500,00 € 

- Futbalový klub Slovan Brehov  vo výške 3500,00 € 

 

V rozprave vystúpil poslanec J.Lasek, Bc. A. Vinclér a R. Balog. J Lasek súhlasí 

s predloženými žiadosťami, ale pre Futbalový klub Slovan Brehov  navrhuje dotáciu vo výške 

2500,00 €. Poslanec A. Vinclér navrhuje prepracovať VZN č.1/2009 , kde by sa určila 

maximálna výška poskytnutia dotácie z rozpočtu obce. Po vyčerpaní všetkých otázok starosta 

obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

 

 

 



5 
 

 

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 2021 nasledovne: 

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

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  1500,00 € 

- FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV   vo výške  3 500,00 € 

       

     s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2021 v zmysle VZN č.1/2009 nasledovne: 

 

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

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  1500,00 € 

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

 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A. Balogová, J.Lasek,G. Rášky, Mgr. 

I. Szücs Gazdaghová, Bc. A. Vinclér 

proti:  

zdržal sa: R. Balog 

 

 

K bodu č.6., č.7  Stanovisko k návrhu rozpočtu 2021, návrh rozpočtu Obce Brehov na 

rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 

 

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 2021, pričom rozpočty na roky 2022 a 2023 sú len 

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

predkladá bez programovej štruktúry. Na schválenie bol predložený návrh viacročného 

rozpočtu obce na roky 2021 a 2022-2023. Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, 

celkové príjmy aj výdavky sú na úrovni 263 951,00 €. V rozprave vystúpili: poslanec J. 

Lasek a pracovníčka obce Ing. Z. Lukáčová. Z dôvodu, že v návrhu tabuľkovej časti 

v rozpočtovom zápise 1 41 08 1 0 642 002 bola navrhovaná v sume 3 500,00 €  poslanci 

presunuli 1 000,00 € na rozvoj obce všeobecný materiál  1 41 06 2 0 633 006, pričom celkové 

príjmy a výdavky ostali nezmenené. Po vyčerpaní všetkých otázok starosta obce prečítal návrh 

uznesenia a dal hlasovať. 
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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 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023  

 

                                                 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 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 

b) návrhy rozpočtov obce Brehov na roky 2022 a 2023  

         s c h v a ľ u j e 

 

viacročný rozpočet obce Brehov na roky 2021-2023  

 

a)  ako záväzný na rok 2021 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie  

b) ako orientačný na roky 2022-2023 

 

 

Hlasovanie 

za:  jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.8, č.9 Informatívna správa o činnosti HK a návrh plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2021 

 

Starosta obce Marek Balog skonštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 

a informatívna správa bola doručená pre obecné zastupiteľstvo v elektronickej forme, následne  

poprosil pani kontrolórku, aby  predniesla svoj návrh a informatívnu správu.  

 

 

   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 2021 s doplnením bodu: kontrola nedoplatkov k 31.03.2021 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.10  Rozpočtové opatrenie č.4/2020 

 

Rozpočtovým opatrením č.4/2020 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu: Plánované 

rozpočtové celkové príjmy v roku 2020 vo výške 321 810,00 € boli upravené na    382 537,00 

€ plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2020 vo výške 321 810,00 € boli upravené na 

382 537,00 € konečný rozpočet po 4. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný. 

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.4/2020 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 

   Návrh na uznesenie: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.4 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.11 VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 1/2020 vydáva obec Brehov z 

dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku za komunálny odpad z titulu zvýšenia financovania 

nakladania s odpadom z pôvodných 12 € osoba/rok  na 14 € osoba/rok a pre PO 25,00 € za 

zamestnanca.   Zvýšenie sadzby poplatku pre občanov separujúcich komunálny odpad by malo 

vo zvýšenej miere pôsobiť stimulačne vo vzťahu k zapojeniu sa občanov do separácie 

komunálnych odpadov, z čoho v konečnom dôsledku bude profitovať tak občan ako aj obec 

Brehov. 

 

   Návrh na uznesenie: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

schvaľuje 

 

VZN č.1/2020 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce 

 

 

 za: jenohlasne 
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Hlasovanie proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.12  Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o  nakladaní s odpadmi na území obce 

Brehov 

 

Starosta obce Marek Balog skonštatoval, že tento dodatok určuje podrobnosti o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom vytvoriť 

systém zberu, prepravy, zabezpečenia, zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu. 

Zmena je v doplnení VZN o odseky ktoré hovoria, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti 

zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu z domácnosti v obci z dôvodu že obyvatelia 100 % kompostujú svoj vlastný odpad. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     s c h v a ľ u j e   dodatok č.1 k VZN č. 4/2019 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brehov 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.13  Prejednanie možnosti čerpania úveru   

 

Dňa 07.12.2020 na podateľni obce bola prijatá žiadosť o zaradenie bodu do programu od p. 

poslanca J. Laseka a preto pána poslanca starosta obce vyzval, aby predložil svoju správu k 

tomuto bodu. Poslanec J. Lasek oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojím návrhom. 

Z dôvodu, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu kultúrneho domu 

navrhuje možnosť čerpania úveru vo výške 50 000,00 €. Pani kontrolórka doplnila postup obce 

pri schvaľovaní úveru, kde je potrebné ako prvé vyžiadať ponuku so všetkými podmienkami 

od jednotlivých bánk, následne kontrolórka obce podá správu o možnosti čerpania úveru, kde 

sa prehodnocujú viaceré kritéria. Posledným bodom je schvaľovanie čerpania úveru. Po 

vyčerpaní všetkých otázok starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

         

o d p o r ú č a 

 

starostovi obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonať prieskum trhu na 

možnosť čerpania úveru vo výške  50 000,00 €. 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.14 Návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy 

 

Obec Brehov má uzatvorenú nájomnú zmluvu s firmou BAMARA, s.r.o na obhospodárenie 

poľnohospodárskej pôdy do 14.02.2021. Pôvodná zmluva bola uzatvorená dňa 14.02.2011 na 

obhospodárenie poľnohospodárskej pôdy vo výmere 18,1655 ha na 10 ročné obdobie . Ročný 

poplatok za prenájom poľnohospodárskej pôdy bol vo výške 603,10 Eur. Návrh terajšej 

nájomnej zmluvy je tiež na dobu 10 rokov z ročným poplatkom 1048,70 € za 25,1600 ha. 

Starosta obce skonštatoval, že návrh nájomnej zmluvy a právne stanovisko od obecného 

právnika bola doručená každému poslancovi. Predmetom stanoviska je, či obec Brehov môže 

naďalej prenajímať obecné pozemky pre firmu BAMARA s.r.o ak konateľkou firmy je 

poslankyňa OZ.  Zhrnutím stanoviska je, že obec Brehov musí akceptovať prednostné právo na 

uzavretie novej nájomnej zmluvy doterajšieho nájomcu, ak sú splnené podmienky. Ak by obec 

porušila prednostné právo nájomcu na uzavretie nájomnej zmluvy, bol by takýto právny úkon 

prenajímateľa neplatný. Prekážkou prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy nie je to, 

že konateľkou spoločnosti je manželka starostu a zároveň poslankyňa obecného zastupiteľstva.  

V rozprave vystúpili poslanci J. Lasek a  Mgr. I. Szücs Gazdaghová, kde poslanec J Lasek mal 

otázku či ohľadom prenájmu sa prihlásili aj iný záujemcovia a Mgr. I. Szücs Gazdaghová mala 

otázky ohľadom obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Starosta 

obce vysvetlil obvyklú výšku nájomného, že chráni majiteľov poľnohospodárskej pôdy pred 

neprimerane nízkymi cenami tým, že dohodnutá zmluvná cena nemôže byť nižšia ako je 

uverejnená na stránke okresného úradu a každoročne sa mení k 30.júnu za predchádzajúci rok. 

Prenajímateľ a nájomca má právo túto cenu každoročne prehodnocovať. Odpovedal aj k otázke 

ktorú položil J. Lasek, že žiadny iný záujemca sa neprihlásil ohľadom prenájmu obecných 

pozemkov. Po vyčerpaní všetkých otázok starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

 

schvaľuje 

 

návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č.15  Informácia o podaných  projektoch 

 

Starosta obce, Marek Balog informoval o existujúcich podaných projektoch : 
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1. Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov 

Program, opatrenie:  Environmentálny fond, činnosť  C4 - Triedený zber komunálneho 

odpadu. 

Cieľ projektu: V roku 2021 obec plánuje obstarať nasledujúcu techniku: traktor, čelný 

nakladač, vlečka. Obstaraná technika sa bude využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho 

charakteru vykonávané vo verejnom záujme, a to najmä zabezpečenie triedeného zberu 

a prepravy odpadov.   

                          

Celkové výdavky projektu:             79 900,00 EUR 

Požadovaná výška dotácie:             79 900,00 EUR 

Súčasný stav:  podaná žiadosť   

 

2. Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov 

Program, opatrenie:  Environmentálny fond , činnosť  C1- Triedený zber komunálneho 

odpadu. 

 

Cieľ projektu: V roku 2021 obec plánuje obstarať nasledujúcu techniku: traktor, čelný 

nakladač, vlečka. Obstaraná technika sa bude využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho 

charakteru vykonávané vo verejnom záujme, a to najmä zabezpečenie triedeného zberu 

a prepravy odpadov.   

                          

Celkové výdavky projektu:             79 900,00 EUR 

Požadovaná výška dotácie:             75 905,00 EUR 

Súčasný stav:  podaná žiadosť   

 

3. Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Brehov 

Program, opatrenie:  Environmentálny fond, činnosť  A3- Podpora projektov zameraných na 

zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia 

kvality ovzdušia. 

Cieľ projektu: V roku 2021 obec plánuje zaobstarať komunálne vozidlo v tomto vybavení: 

- komunálne vozidlo s funkciou zametania a vysávania nečistôt do zásobníka, 

- nadstavba na mokré umývanie, 

- cisterna a postreková lišta. 

Zakúpené vozidlo bude využívané výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru, a to na 

umývanie a čistenie/umývanie verejne prístupných plôch na území obce. 

                          

Celkové výdavky projektu:             166 740,00 EUR 



11 
 

Požadovaná výška dotácie:             158 403,00 EUR 

Súčasný stav:  podaná žiadosť  

 

K bodu č. 17 Záver 

 

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

Zasadnutie  ukončené o 19:29  hod. 

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

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

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

 

 

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

    Gabriel Rášky                                                                                      Bc. Attila Vinclér               

        


