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Zápisnica                                                                                                                                                                

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 24.06.2019 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, Atila Vinclér, Ján Lasek 

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

Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková 

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok 2018 

a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 

4. Výročná správa za rok 2018 

5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 

6. Rozbor hospodárenia za obdobie : Január- Máj 2019 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

8. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

9. Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 

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 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 pán poslanec L. Lukáč sa ospravedlnil kvôli 

pracovným povinnostiam . 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok 2018 

a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 
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4. Výročná správa za rok 2018 

5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 

6. Rozbor hospodárenia za obdobie : Január- Máj 2019 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

8. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

9. Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 

10. Rozprava 

11. 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: Mgr. Anna Balogová, Atila Vinclér 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 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za 

rok 2018  a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018  
 

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 sa skončilo prebytkom vo výške + 10 673,45 € 
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a kapitálového rozpočtu schodkom  vo výške – 1 000,00 € . Spolu výsledok bežného 

a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške + 9 673,45 €.  

Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení 

bol prebytkový vo výške + 1 000,00 €  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

+ 10 673,45 € . 

 

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 2018. 

II.  Správu audítora za rok 2018. 

 

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:  

 

K bodu č. 4. Výročná správa za rok 2018   
 

Poslancov so znením Výročnej správy za rok 2018 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 2018 

 

K bodu č.5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č.01/2019. Skonštatoval, že materiál 

bol doručený poslancom a navrhnuté zmeny sú vypracované na základe reálnych potrieb 

obce. 

plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2019  vo výške 281 000,00 € boli upravené na 

299 038,00 € a plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2019 vo výške 281 000,00 € 

boli upravené na 299 038,00 € konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný 
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Súčasťou rozpočtového opatrenia č.1/2019 je aj príloha podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje   rozpočtové opatrenie č.1/2019 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.6 Rozbor hospodárenia za obdobie: Január – Máj 2019 

Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami, ktoré boli schválené obecným 

zastupiteľstvom. Na strane príjmov za obdobie 01-05/2019 došlo k plneniu na 48 % t.z prijali 

sme 131 626,13€ zo schváleného rozpočtu a na strane výdavkov došlo tiež k 48 % plneniu t.z 

vyčerpali sme 131 624,89 € zo schváleného rozpočtu . Podrobná analýza plnenia rozpočtu 

bola doručená obecnému zastupiteľstvu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie predložený rozbor hospodárenia za 

obdobie: Január – Máj 2019 

 

K bodu č.7 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019  

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

2019 a zároveň predniesla aj informatívnu správu o vykonaných kontrolách. 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 2019 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  



5 
 

 

K bodu č.8 Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  

Obecné zastupiteľstvo v Brehove   berie na vedomie   Informatívnu správu hlavnej 

kontrolórky o vykonaných kontrolách. 

K bodu č.9 Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 

      Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti 

zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Úlohy bezpečnostnotechnickej 

služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby 

aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Bezpečnostnotechnickú službu je povinný zabezpečovať každý zamestnávateľ. (§ 21 a 

22 zákona č. 124/2006 Z. z.)  

Bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe 

oprávnenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce na základe žiadosti a po splnení 

všetkých podmienok.  

 

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

hlasovať 

 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje  uzatvorenie mandátnej zmluvy s Mgr. Zuzanou 

Rokytovou – NADA- Bezpečnostnotechnickou službou a technikom požiarnej ochrany 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.10 Rozprava 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 24.06.2019 do podateľne bola 

doručená žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke 

PARTY BAR.  Následne túto žiadosť prečítal obecnému zastupiteľstvu a vysvetlil, že 

stávková kancelária aby mohla prevádzkovať kurzové stávky potrebuje súhlas obce.  

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

hlasovať 

 

 

http://www.safework.gov.sk/?t=46&s=149&ins=nip
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje  prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke 

PARTY BAR, Hlavná 204, 076 05 Brehov 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o probléme nedoplatkov, ktoré sú pre 

obec viacročným problémom . V obecnom rozhlase obyvatelia boli informovaný o potrebe 

uhradenia nedoplatkov za  TKO a poplatky za vodu ak ani v najbližšej dobe sa nedoplatky 

neuhradia tak obec pristúpi k odobratiu nálepiek na vývoz TKO a odmontovaniu vodomerov u 

neplatičov.   

Následne informoval obecné zastupiteľstvo, že sme obdŕžali nasledovné dotácie: 

- poskytovateľ dotácie: Dobrovoľná požiarna ochrana SR,  suma : 1400,00 € účel 

poskytnutia : zabezpečenie materiálno – technického vybavenia DHZO, na osobné 

ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov 

DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú 

techniku a hasičské motorové vozidlá 

- 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 

Poslanec A. Vinclér, upozornil na problém z verejným osvetlením na letnej ulici, starosta 

obce informoval poslancov, že tento problém sa rieši a je potrebné zabezpečiť plošinu 

akonáhle to bude možné verejné osvetlenie sa opraví. 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o programe obecných slávnosti, ktoré sa uskutočni 

podľa odsúhlaseného harmonogramu podujatí t.j 13.07.2019. 
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K bodu č.11 Záver 

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

za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie  ukončené o 19:15     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 :  

 

 

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

     Mgr. Anna Balogová                                  Atila Vinclér  


