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Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 20.03.2019 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, Ingrid 

Tóthová,  

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

                                   PhDr. Darina Macová, zam. obce  

Kontrolórka obce :  Bc. Alena Krištofčíková 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s 

4. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa RESTA DAKON SK, s.r.o 

5. Súhrnná správa HK za rok 2018 

6. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

7. Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2019 

8. Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2019 

9. Žiadosť o cestovné 

10. Rozprava 

11. 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 .Navrhol poslancom o doplnenie bodu programu rokovania pred bod č. 5 

vsunúť bod ,,Návrh zámeru prenájať nehnuteľný majetok obce Brehov. „ a pred bod č.11 ,, 

Žiadosť od pána Ing. Kozsára.,, 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s 

4. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa RESTA DAKON SK, s.r.o 

5. Návrh zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Brheov 

6. Súhrnná správa HK za rok 2018 

7. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

8. Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2019 

9. Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2019 

10. Žiadosť o cestovné 
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11. Došlá žiadosť od p. Ing. Kozsára 

12. Rozprava 

13. Záver 
 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

.K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa  zasadnutia OZ bola určená Ing. Zuzana Lukáčová, za overovateľov zápisnice 

Mgr. Ida Szücs Gazdaghová, Ingrid Tóthová 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Ida Szücs Gazdaghová, Ingrid Tóthová, 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.  3 . Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

Starosta obce, Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo o dôležitosti tejto zmluvy , ktorá 

je potrebná k vybaveniu stavebného povolenia zo strany VVS, a.s . Vodovod v takom stave 

v akom sa nachádza VVS, a.s od obce odmieta prevziať. Ak obec nedostane žiadne dotácie na 

vybudovanie vodovodu tak VVS, a.s pristúpi k vybudovaniu vodovodného potrubia  postupne 

po etapách.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove     Schvaľuje 

Podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu „Brehov – 

intenzifikácia vodovodu“  v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Komenského 50, 042 48   Košice. 
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Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne 

LV parcelné číslo     výmera    druh pozemku       umiestnenie pozemku      spoluvl. podiel 

1 C KN 83           2393 m²           ostatné plochy              1                                     1/1 

729 C KN 5             623 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 42           1878 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 90/18           1195 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 179/2           2471 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 211             585 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 214        11380 m²            ostatné plochy                      1                                     1/1 

729 C KN 310             688 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 440             827 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 448/2           3184 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 494             534 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

729 C KN 1508/6           1264 m²            ZPaN                           1                                     1/1 

 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č. 4. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 30.11.2018 uznesením č. 10/2018 schválilo spôsob a zámer 

prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

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

bol zverejnený dňa 04.12.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli obce. Po prerokovaní 

danej problematiky starosta vyzval obecné zastupiteľstvo k schváleniu prenájmu majetku obce 

Brehov. 

 

Návrh na uznesenie:  
 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove      

berie na vedomie 

 

n á v r h   na schválenie prenájmu  nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

schvaľuje 

prenájom majetku obce Brehov podľa §9a ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších  predpisov prenajímateľovi RESTA DAKON SK, s.r.o., Moyzesova 36, 040 

01 Košice . 

Predmetom prenájmu: 

 parcela registra ,, C “ 

 parc.č. 331/18 o výmere 90 m2,  druh pozemku: ostatné plochy  

 parc.č. 331/23 o výmere 9 862 m2,  druh pozemku: ostatné plochy  

 parc.č. 331/24 o výmere  24 000 m2 , druh pozemku: ostatné plochy  
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Nájomné: 

0,22 € za m2    , čo predstavuje 7 469,44 € ročne 

 

Uznesenie  schválené 3/5 väčsinou všetkých poslancov. 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet poslancov prítomných na OZ dňa 20.03.2019  : 5 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.5.  Návrh zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Brehov 

 

Starosta obce, Marek Balog informoval obecné zastupiteľstvo o ústnej  žiadosti o prenájom 

pozemku pre firmu RESTA DAKON, s.r.o. Pri zhotovení nájomnej zmluvy sa zistilo, že pri 

návrhu zámeru zo dňa 30.11.2018 vynechala parcela registra ,,E“ parc.č. 625/1  o výmere 2 274 

m2 druh pozemku : zastavené plochy a nádvoria. Daný pozemok sa využíva ako prístupová 

cesta k parcelám, ktoré spoločnosť bude prenajímať na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti 

od obci Brehov.  

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

- berie na vedomie ústnu žiadosť firmy RESTA DAKON, s.r.o o prenájom pozemkov 

- schvaľuje spôsob prenájmu, t.j. návrh zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.6 Súhrnná správa HK za rok 2018 

 

Hlavná kontrolórka obce Brehov predniesla súhrnnú správu, ktorá tvorí prílohu tejto 

zápisnice. ( príl.č.1) 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

berie na vedomie 

súhrnnú správu HK za rok 2018 

 

K bodu č.7 Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách 

 

Hlavná kontrolórka obce Brehov predniesla informatívnu správu, ktorá tvorí prílohu tejto 

zápisnice. ( príl.č.2) 
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu HK o vykonaných kontrolách 

 

K bodu č.8.  Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2019 

 

Materiál priložený k programu rokovania. Návrh nebol doplnený, starosta obce dal hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

schvaľuje 

 

harmonogram plánovaných podujatí na rok 2019 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.9.  Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2019 

 

Materiál priložený k programu rokovania. Návrh nebol doplnený, starosta obce dal hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

schvaľuje 

 

harmonogram plánovaných zasadnutí na rok 2019 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.10.  Žiadosť o cestovné 

 

Starosta obce, Marek Balog  predložil poslancom OZ žiadosť o cestovné a požiadal poslancov 

o ich vyjadrenie a následne dal hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

schvaľuje 
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cestovné pre starostu obce paušálne vo výške 150,00 € mesačne, od začiatku funkčného 

obdobia 2018-2022 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

 

K bodu č.11.  Došlá žiadosť od p. Ing. Kozsára 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o došlej žiadosti v ktorej žiadajú obec Brehov 

o sponzorský príspevok z dôvodu vydania publikácie. V roku 1996 vo Veľkých Kapušanoch sa 

na hlavnom námestí z iniciatívy okolitých obcí a miest sa postavil pamätník. Spolu iniciátorom  

bol aj obec Brehov a meno obce by sa tiež dostala do publikácie. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Brehove :  

schvaľuje  

 

finančný dar  vo výške 300€ na vydavateľské náklady pre neziskovú organizáciu Po raditio 

plus, n.o Veľké Kapušany 

 

 

Hlasovanie 

za: Ján Lasek, Ingrid Tóthová, Mgr. Anna 

Balogová, Rudolf Balog 

proti:  

zdržal sa: Ida Szücs Gazdaghová 

 

K bodu č.12  Záver 

 

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 :  

 

 

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

     Mgr. Ida Szücs Gazdaghová                                                            Ingrid Tóthová 

       


