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Zápisnica                                                                                                                                                                

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 26.06.2018 o 18.hod., v kultúrnom dome                                                      

v Brehove. 

 

 

Prítomní : Marek Balog,  starosta obce, 

Poslanci OZ : Anastázia Feteriková, Václav Horňák, Ján Illéš, Ján Lasek, Mgr. Marta  

Macová,G. Rášky L.Zrebňák   

Zamestnanci obce:  Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce, PhDr. Darina Macová, zam. obce 

Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková 

Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017  

5. Výročná správa za rok 2017 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018  

7. Rozbor hospodárenia za obdobie Január- Máj 2018 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

10. VZN, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina DHZ obce Brehov a štatút DHZ obce 

Brehov 

11. Dohoda o spoločnom školskom obvode 

12. Návrh zámeru prevodu vlastníctva majetku obce zámenou 

13. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

14. Rozprava  

15. 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 a tiež informoval poslancov, že pani poslankyňa Mgr. M. Macová sa 

ospravedlnila a bude meškať kvôli pracovným povinnostiam . Vyzval poslancov o doplnenie 

programu rokovania. Keďže nikto nenavrhoval doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať 

za schválenie programu. 
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SCHVÁLENÝ  PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017  

5. Výročná správa za rok 2017 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018  

7. Rozbor hospodárenia za obdobie Január- Máj 2018 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

10. VZN, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina DHZ obce Brehov a štatút DHZ obce 

Brehov 

11. Dohoda o spoločnom školskom obvode 

12. Návrh zámeru prevodu vlastníctva majetku obce zámenou 

13. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

14. Rozprava  

15. Záver 

 

 

Hlasovanie 

za: 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: J.Lasek, G.Rášky následne za tento návrh dal hlasovať. 

 

Hlasovanie za zapisovateľku: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

Hlasovanie za overovateľov: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č. 3. Voľba návrhovej komisie  

Starosta obce za členov návrhovej komisie určil poslancov: V.Horňák, L. Zrebňák 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.4 Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2017  
 

Stručnú vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce M. Balog. 

Materiál bol kompletne doručený spolu so stanoviskami hlavnej kontrolórky a audítora. 

V zmysle zákona obec po skončení rozpočtového roka súhrne spracuje údaje o rozpočtovom 

hospodárení do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje – údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív 

a pasív, vývoj dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách. Hospodárenie bežného rozpočtu 

vykazuje prebytok vo výške + 12 355,01 € a kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 

-9 703,92 €. Spolu výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške + 2 

651,09 €. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie , ktorý bol prebytkový.  Na základe 

uvedených skutočností hospodárenie obce bol prebytkový +12 357,01 € , ktoré 

navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce  dal 

hlasovať 

 

Návrh na uznesenie : 

           Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie: 

I.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017. 

II.  Správu audítora za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 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 5. Výročná správa za rok 2017   
 

Poslancov so znením Výročnej správy za rok 2017 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 2017 

 

K bodu č.6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

 

Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č.02/2018, v ktorom je zapracované 

čerpanie prostriedkov aj z rezervného fondu obce. Skonštatoval, že materiál bol doručený 

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

Bežný rozpočet : - zvýšenie bežných príjmov týka sa to bežných   transferov pre MŠ, DPO a 

tiež transfer z UPSVaR . 

- zvýšenie finančných výdavkov , ktoré budú použité na úhradu platu a poistného z transferov 

poskytnutých z UPSVaR. Taktiež  vo výdavkovej časti došlo k navýšeniu špeciálnych služieb 

o 1 800,00 € z dôvodu vypracovania geom plánu (cesta k vodojemu ). 

Kapitálový rozpočet: navrhujem použitie rezervného fondu na úpravu rigolov -5000,00 € 

rekonštrukciu MŠ – 1000,00 € a rekonštrukciu KD 6000,00 €.  

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje   rozpočtové opatrenie č.2/2018 

 

 

Hlasovanie 

za: A. Feteriková, V. Horňák, , J. Lasek, 

L.Zrebňák, G. Rášky 

 

proti:  

zdržal sa: J.Illéš 

 

 

K bodu č.7 Rozbor hospodárenia za obdobie: Január – Máj 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie predložený rozbor hospodárenia za 

obdobie: Január – Máj 2018 
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K bodu č.8 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018  

Hlavná kontrolórka obce predložila a prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 

2018 a zároveň predniesla aj informatívnu správu o vykonaných kontrolách. ( poslankyňa 

Mg.M.Macová došla oneskorene o 18:20 hod., cez prejav hlavnej kontrolórky obce) Z dôvodu, 

že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce dal hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

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

polrok 2018 

 

 

 

Hlasovanie 

za: A. Feteriková, V. Horňák, , J.Illéš,J. Lasek, 

L.Zrebňák, G. Rášky 

 

proti:  

zdržal sa: Mgr.M.Macová 

 

K bodu č.9 Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  

Obecné zastupiteľstvo v Brehove   berie na vedomie   Informatívnu správu hlavnej kontrolórky 

o vykonaných kontrolách. 

K bodu č.10 VZN, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina DHZ obce Brehov a štatút 

DHZ obce Brehov  

Stručnú vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce M. Balog. 

Materiál sa predkladá z dôvodu zosúladenia právneho stavu so stavom skutkovým, ako aj z 

dôvodov zmien v legislatíve na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany. Obec môže zriadiť  na  

plnenie  úloh  súvisiacich  s  likvidáciou požiarov  a  vykonávaním  záchranných prác 

dobrovoľný hasičský zbor obce. DHZ bude na území obce  zabezpečovať  úlohy  súvisiace  so  

zdolávaním  požiarov, vykonávaním  záchranných prác  pri  živelných  pohromách  a iných  

mimoriadnych  udalostiach ako   aj   pri  zabezpečovaní kultúrnych a iných podujatiach a pri 

realizácii protipožiarnej prevencie v obci. Na zabezpečenie činnosti DHZ nie je potrebné na rok 

2018 navýšiť rozpočet. Bežné  finančné  prostriedky  plánujeme  vykryť  z  využitia  štátnej  

dotácie   ( 1 400 € DHZ ). 

 

Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce  dal 

hlasovať 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie : 
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Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje VZN, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina 

dobrovoľného hasičského zboru obce Brehov a štatút dobrovoľného hasičského zboru obce 

Brehov. 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.11 Dohoda o spoločnom školskom obvode  

Starosta obce skonštatoval, že materiál bol zaslaný každému z poslancov, a o tomto bode sa 

rokovalo na predošlom obecnom zastupiteľstve. V diskusii vystúpili poslanci Mgr. M. Macová, 

A. Feteriková, obyvateľka obce : Mgr.T.Zrebňáková 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje  dohodu o spoločnom školskom obvode základnej 

školy  

 

 

Hlasovanie 

za: A. Feteriková, V. Horňák, ,J. Lasek, 

Mgr.M.Macová,L.Zrebňák, G. Rášky 

 

proti:  

zdržal sa: J.Illéš 

 

K bodu č.12 Návrh zámeru prevodu vlastníctva majetku obce zámenou  

Starosta obce skonštatoval, že materiál bol zaslaný každému z poslancov, a jedná sa  o zámenu 

pozemku na ktorom je vybudovaný dom smútku, ktorého vlastníkom stavby je obec Brehov a 

vlastníkom pozemku je Reformovaná kresťanská cirkev. V diskusii vystúpil poslanec 

L.Zrebňák. 

Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce  dal 

hlasovať 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  schvaľuje spôsob zámeru zameniť 

majetok Obce Brehov za majetok Reformovanej kresťanskej cirkvi  – cirkevný zbor v Brehove, 

podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov 

z dôvodu osobitného zreteľa a to nasledovne: 

zámenu CKN parcely č.449/3 o výmere 110 m², druh pozemku: pozemok na ktorom je 

cintorín alebo urnový háj, 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, 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, 

z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

jedná sa o pozemok, na ktorom je vybudovaný obecný dom smútku, ktorý je určený na 

realizáciu pohrebných obradov a uloženie tela zosnulého a je vo vlastníctve Reformovanej 

kresťanskej cirkvi  – cirkevný zbor v Brehove.  

 

                                                                 doporučuje 

 

starostovi obce vykonať zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva  majetku obce zámenou podľa  

§9a ods. 8 písm.e) zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. najmenej  15 dní pred schvaľovaním  

na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č.13 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
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Stručnú vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce M. Balog. 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nám doručila Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť,a.s . V diskusii vystúpil poslanec V.Horňák 

Z dôvodu, že zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy na doplnenie starosta obce  dal 

hlasovať 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove s c h v a ľ u j e  zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena ktorú uzatvoria obec Brehov ako budúci povinný z vecného bremena 

a Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Košice ako budúci oprávnený z vecného 

bremena. Touto zmluvou  obec Brehov ako povinný z vecného bremena súhlasí s výstavbou 

vodovodu na nehnuteľnostiach uvedených v čl.II. tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú, 

že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení  vecného bremena v čase do jedného roka po 

zrealizovaní potrubia a jeho presnom zameraní v teréne geometrickým plánom vrátane 

ochranného pásma určeného podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov  k pozemkom uvedeným v čl. II. tejto zmluvy.  Vecné 

bremeno bude zriadené bezodplatne. Presný záber vecného bremena bude stanovený 

z geometrického plánu, ktorý zabezpečí  budúci oprávnený po zrealizovaní stavby. 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.13 Rozprava 

Mgr. M. Macová: pýtala sa starostu obce v akom štádiu je podaný projekt na multifunkčné 

ihrisko a projekt na kultúrny dom, ďalej koľko stála obec organizované kultúrne podujatie na 

deň deti a prečo starosta obce poslancov neinformoval a nezavolal na pomoc pri organizovaní 

kultúrneho podujatia deň deti.  

M. Balog : odpovedal na položenú otázku od poslankyni Mgr. M. Macovej. Projekt na 

multifunkčné ihrisko nám neprešlo a z tohto dôvodu už opakovane ani nebudeme podávať 

projekt na MI ale pokúsime sa to zrealizovať svojpomocne, čo sa týka kultúrneho domu pokiaľ 

nám nedôjde stanovisko o zamietnutí tak do vtedy investovať do KD sa nebude. Celé kultúrne 

podujatie pri príležitosti dňa deti obec stála 2033,51 € bolo to robené pre deti a pri organizovaní 

celého podujatia pomáhali zamestnanci obecného úradu. Na otázku prečo poslancov nezavolal 

a neinformoval ohľadne kultúrneho podujatia odpovedal, že každý poslanec vedel že sa v obci 

bude organizovať deň deti a ak vedel prísť pomôcť poslanec J.Lasek, ktorého  tiež osobne 

nevolal tak si myslím že aj ostatný poslanci sa mohli pripojiť. 

J. Illéš: pýtal sa starostu obce čo bude s futbalom, lebo dnes bol posledný deň na prihlásenie 

hráčov. 
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M. Balog : odpovedal na položenú otázku od poslanca J.Illéša. Podľa nášho vedomia obec 

nerozhoduje o chode futbalového klubu, poslanci rozhodujú o schválení dotácii čo poslanci 

v novembri aj schválili a časť schválenej dotácii z rozpočtu obce sa pre futbal aj preposlalo. 

Mgr. M. Macová : vysvetlila skutočnosť, že futbalový klub potrebuje peniaze na začiatok 

sezóny aby mohla zabezpečiť pre hráčov odvoz , lebo ináč deti vozia rodičia a je to veľká 

zodpovednosť.  

M. Maco – predložil hlavnej kontrolórke vyúčtovanie za futbalový klub  

K bodu č.14 Záver 

Keďže sa vyčerpali všetky body programu rokovania, starosta obce sa poďakoval prítomným 

za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie  ukončené o 19:23     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 :  

 

 

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

            Ján Lasek                                         Gabriel Rášky 


