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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 28.04.2021 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                     

v Brehove. 

 

 

Prítomní :           Marek Balog , starosta obce, 

poslanci OZ:      Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová,  Mgr. Ida Szücs Gazdaghová,  Ján  

                             Lasek, Bc. Attila Vinclér 

Zamestnanci obce:   PhDr. Darina Macová,  zam. obce 

Kontrolórka obce :  Bc. Alena Krištofčíková 

Ďalší prítomní :   0  

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

4. VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Brehov 

5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 

6. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách 

7. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

8. Rozprava 

9. 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.  Z dôvodu, že je prítomných len 5 poslancov, starosta obce ruší bod 7, ku 

ktorému je potrebných všetkých 7 poslancov. Nový program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

4. VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Brehov 

5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 

6. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách 

7. Rozprava 

8. Záver 
 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

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

Za zapisovateľa  zasadnutia OZ bola určená PhDr. Darina Macová, za overovateľov zápisnice 

p. Mgr. Anna Balogová, Ján Lasek. 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Anna Balogová, Ján Lasek 

 

Zapisovateľka :  PhDr. Darina Macová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.  3 . Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

Starosta obce M. Balog informoval obecné zastupiteľstvo o presune finančných prostriedkov 

vo výške 9000,00 € z rezervného fondu na bežný účet, za účelom ich použitia na 

rekonštrukciu a modernizáciu obecného majetku.   

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

    

1/ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

2/ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 9000,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu 

obecného majetku 

  

 

 

Hlasovanie 

za:  

jednohlasne 

proti:  

 

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č. 4. VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Brehov 

 

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Brehov. Súčasťou tohto prevádzkového poriadku je aj cenník 

nájomného za prenájom hrobových miest. Príjem za prenájom hrobových miest bude použitý 

na opravu cintorína, na jeho zveľadenie, na kosenie a úpravu chodníkov. Obec na tento účel 

zaobstará nákup softvéru so zakreslením cintorína. Navrhuje účinnosť VZN od 01.09.2021, 

aby sa v časovom predstihu stihli urobiť prípravné práce na realizáciu nájomných zmlúv 

a ostatných záležitostí. Starosta obce dal hlasovať: 
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Obecné zastupiteľstvo v  Brehove  

 

Návrh na uznesenie: 

  

1/ schvaľuje  VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Brehov 

 

 

Hlasovanie 

za: Mgr. A.Balogová, R.Balog, J.Lasek, 

Bc. A.Vinclér 

 

proti:  

 

zdržal sa:  

Mgr. I. Szücs Gazdaghová 

 

 

 

K bodu č.5. a 6.  Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 a informatívna 

správa HK o vykonaných kontrolách 

 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 

2020 a takisto informatívnu správu o vykonaných kontrolách. Keďže k týmto správam neboli 

žiadne pripomienky a otázky zo strany poslancov, starosta obce prečítal návrh uznesenia: 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove  

                                             

b e r i e    n a     v e d o m i e 

 

- súhrnnú správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 

- informatívnu správu HK o vykonaných kontrolách 

 

 

 

K bodu č.7. Rozprava 

 

- Zástupca starostu Ján Lasek podal návrh na umiestnenie kamerového systému na 

cintorín, nakoľko obyvatelia obce tam vyvážajú iný odpad ako cintorínsky. 

S poslancom Rudolfom Balogom sa osobne presvedčili o tom, že v kontajneri  boli 

nahádzané odpady, ktoré tam nepatria.   Ďalej navrhuje prijať zamestnanca na kosenie, 

nakoľko nemá kto kosiť. Tiež sa spýtal na autobusové zastávky, kedy sa budú robiť.

      

- Starosta obce na túto tému informoval poslancov OZ o tom, že na cintorín boli 

umiestnené 2 ks 1100 l nádob na cintorínsky odpad. Veľký kontajner sa presunie ku 

kultúrnemu domu za účelom vývozu veľkoobjemových odpadov. Na návrh prijatia 

zamestnanca na obec sa vyjadril starosta obce, že v mesiaci jún by sa mali rozbehnúť 

projekty cez Úrad práce, vtedy by sa prijali UoZ, ktorí by mali na starosti okrem iného 

aj kosenie. 
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- Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o tom, že na autobusovej zastávke pri 

č.d. 187 boli zamerané sklá, čakáme na montáž. 

- Poslanec Bc. Atila Vinclér navrhuje s blížiacim sa dňom MDD investovať 10,00 € na 

dieťa do 15 rokov, nakoľko nemali ani minulý rok akciu a pravdepodobne ani tento 

rok ju mať nebudú. K tomuto návrhu sa pripojila aj poslankyňa Mgr. Anna Balogová, 

ktorá navrhuje každé dieťa podľa veku potešiť pekným darčekom.  Starosta obce dal 

za tento návrh zahlasovať a prijať  uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove  

                                             

schvaľuje 

 

- pri príležitosti MDD nákup darčekov pre každé dieťa do 15 rokov v hodnote 10,00 €/dieťa. 

 

 

   

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č. 8 Záver 

 

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

Zasadnutie  ukončené o 18:50  hod. 

Zapísala : PhDr. Darina Macová 

 

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

                                                                                              Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

 

 

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

    Mgr. Anna Balogová                                                                        Ján Lasek               

 

 

 

 


