
1 
 

Zápisnica                                                                                                                                                                

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 28.12.2018 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                      

v Brehove. 

 

 

Prítomní :           Marek Balog , starosta obce, 

Poslanci OZ: Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč, Mgr. Ida Szücs 

Gazdaghová, Ingrid Tóthová, Attila Vinclér 

Zamestnanci obce:   Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce 

Kontrolórka obce :  Bc. Alena Krištofčíková 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Stanovisko  k návrhu rozpočtu 2019 

4. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

6. Rozprava 

7. 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 OZ .Navrhol poslancom o doplnenie bodu programu rokovania pred bod č. 3 

vsunúť bod ,,Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019. „ 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

4. Stanovisko  k návrhu rozpočtu 2019 

5. Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

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 Ing. Zuzana Lukáčová, za overovateľov zápisnice 

p. Ladislav Lukáč , Mgr. Anna Balogová 

Overovatelia zápisnice :  Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč 

 

Zapisovateľka :  Ing. Z. Lukáčová 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.  3 . Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

 

V stanovenej lehote t.j do 15.11.2018 obec zaevidovala 4 žiadosti o poskytnutí dotácii             

z rozpočtu obce . Obecný úrad posúdil úplnosť predložených žiadosti nenašli sa žiadne 

nedostatky preto starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie  jednotlivé 

žiadosti : 

-  Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 € 

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  2000,00 € 

- Rímskokatolícka farnosť sv. Frantíška z Assisi vo výške 500,00 € 

- Kláštor Minoritov Brehov vo výške 1000,00 € 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019 v zmysle VZN č.1/2009 nasledovne: 

 

- Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 € 

- PRO CULTURA IMREGH vo výške  2000,00 € 

- Rímskokatolícka farnosť sv. Frantíška z Assisi vo výške 500,00 € 

- Kláštor Minoritov Brehov vo výške 1000,00 € 

 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  
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K bodu č. 4. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2019 a k bodu č.5.  Návrh rozpočtu Obce 

Brehov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 

 

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná 

zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, a návrh rozpočtu 

na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu 

je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom rozpočty na roky 2020 a 2021 sú len 

orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu obce Brehov sa 

predložil bez programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2019 je navhnutý ako 

vyrovnaný, celkové príjmy i celkové výdavky sú na úrovni 281 000 Eur. 

 

      Návrh na uznesenie: 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

I. PREROKOVALO 

 

       návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 

 

II. SCHVAĽUJE 

 

      viacročný rozpočet obce Brehov na roky 2019-2021 

      1. ako záväzný na rok 2019 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

      2. ako orientačný na roky 2020-2021 

 

III. BERIE NA VEDOMIE 

 

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Brehov k návrhu rozpočtu Obce Brehov 

na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 

b) návrhy rozpočtov Obce Brehov na roky 2020 a 2021 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

 

K bodu č.6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 

bol doručený v elektronickej forme, následne  poprosil pani kontrolórku aby  predniesla svoj 

návrh plánu kontrolnej činnosti.  
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      Návrh na uznesenie: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Brehove 

berie na vedomie  

 

     plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

 

K bodu č.7.  Rozprava 

 

 

K bodu č. 8 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. Anna Balogová                                                                           Ladislav Lukáč               

        


