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Zápisnica                                                                                                                                                                

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 07.09.2019 o 18.hod., v miestnom kultúrnom dome                                                   

v Brehove. 

 

 

Prítomní : Marek Balog,  starosta obce, 

Poslanci OZ : Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ida Szücs Gazdaghová, Ingrid 

Tóthová, Atila Vinclér, Ján Lasek, Ladislav Lukáč 

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

 

 

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Plán obnovy verejného vodovodu 

4. Informácia o podaných projektoch 

5. Rekonštrukcia domu smútku 

6. Rekonštrukcia kultúrneho domu 

7. Problematika FK Slovan Brehov 

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 7 a OZ je uznášania schopné. Takisto 

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

k rokovaniu. Vyzval poslancov o doplnenie programu rokovania. Keďže nikto nenavrhoval 

doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za schválenie programu. 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Plán obnovy verejného vodovodu 

4. Informácia o podaných projektoch 

5. Rekonštrukcia domu smútku 

6. Rekonštrukcia kultúrneho domu 

7. Problematika FK Slovan Brehov 

8. Rozprava 

9. Záver 
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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, R.Balog    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 Plán obnovy verejného vodovodu 
 

 

Stručnú vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal starosta obce             

M. Balog. materiál bol kompletne doručený s pozvánkou. Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky obec Brehov požiadalo o poskytnutie údajov z Plánov obnovy verejného 

vodovodu podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 262/2010 Z.z.  v súvislosti s prípravou 

národného investičného plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V rámci 

prípravy aktivít na financovanie z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 je 

potrebný odhad financií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry v oblasti 

zásobovania vodou. Neschválenie plánu obnovy verejného vodovodu  obci Brehov môže byť 

prekážkou pre čerpanie finančných prostriedkov v pripravovanom programovom období pre 

roky 2021 – 2027. 

 

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

hlasovať. 
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Návrh na uznesenie : 

           Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje predložený plán obnovy verejného 

vodovodu v obci Brehov. 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č. 4. Informácia o podaných projektoch 

 

Starosta obce M.Balog informoval OZ o úspešných projektoch: 

 

- poskytovateľ dotácie : Ministerstvo financií Slovenskej republiky, suma: 10 000,00 € 

účel poskytnutia : Výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede 

obce 

- poskytovateľ dotácie : Ministerstvo financií Slovenskej republiky, suma: 9 000,00 € 

účel poskytnutia : Rekonštrukcia interiéru materskej školy 

V materskej škole pred obecným zastupiteľstvom sa konala prehliadka pre verejnosť 

a poslancov kde boli oboznámený s podrobnou rekonštrukciou : v interiéri boli znížené stropy 

a taktiež došlo k výmene elektrických káblov, výmena starého osvetlenia, úprava stien 

interiéru, rekonštrukcia sanity pre personál a  vstupnej časti došlo k výmene starých dlažieb. 

 

K bodu č.5 Rekonštrukcia domu smútku 

 

Starosta obce M.Balog, informoval OZ o probléme v dome smútku. Na streche strešná kritina 

je potrhaná a z tohto dôvodu dochádza k zatekaniu strechy a zničeného sadrokartónu v 

interiéri. Starosta obce informoval o prieskume : strešný systém plechový cena s prácou cca. 

7 000,00 € a kanadský šindel materiál cca. 2500,00 € v interiéri by sa vymenil sadrokartón 

a premaľoval interiér. Poslankyňa I. Szücs Gazdaghová sa opýtala na plán práce kedy sa bude 

realizovať rekonštrukcia domu smútku . Starosta obce odpovedal na položenú otázku, že 

rekonštrukcia je pre nás prioritou a práce sa musia začať čím skôr.  

 

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

hlasovať. 
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje rekonštrukciu domu smútku financované 

z rezervného fondu  obce  

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.6 Rekonštrukcia kultúrneho domu 

 

Starosta obce M. Balog, informoval OZ o neúspešnosti podaného projektu na exteriér 

kultúrneho domu, z tohto dôvodu by sme sa pokúsili z financií rezervného fondu 

rekonštruovať interiér KD: záchody, vybudovanie septiku a stropy. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje rekonštrukciu kultúrneho domu financované 

z rezervného fondu  obce  

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.7 Problematika FK Slovan Brehov 

 

Starosta obce M. Balog, otvoril problematiku FK Slovan Brehov. S prítomným hosťom  

D. Holingyákom vzájomne vydiskutovali problematiku FK Slovan Brehov, kde                      

p. D . Holingyák zo strany obce necíti žiadnu podporu k futbalu . Starosta obce vysvetlil, že 

ako obec z rozpočtu obce futbalový klub môže podporovať iba na základe podanej žiadosti 

o dotáciu z rozpočtu obce. Žiadosti PO a FO podávajú ročne do 15. Novembra a následne 

každá žiadosť je prerokovaná na obecnom zastupiteľstve. 

 

 

 



5 
 

K bodu č.8 Rozprava 

Rozprave vystúpili : starosta obce M..Balog,  Mgr.A. Holingyáková, L.Lukáč, J.Lasek, R. 

Balog.  

V rozprave sa preberala problematika verejného osvetlenia, Afrického moru ošípaných v obci, 

úcta k starším a vyčistená cesta na Veľký vrch. 

Celý priebeh rokovania OZ je k dispozícii na zvukovom zázname, na obecnom úrade 

v Brehove počas úradných hodín.   

 

K bodu č.9 Záver 

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

za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie  ukončené o 19:30 hod. 

 

Zapísala:  Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

 

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

                                                                                     Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

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

               Ján Lasek                                  Rudolf   Balog 


