Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 13.12.2019 o 18.hod., v kultúrnom dome
v Brehove.

Prítomní :
Marek Balog , starosta obce,
Poslanci OZ: Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč, Mgr. Ida Szücs
Gazdaghová, Ingrid Tóthová, Attila Vinclér, Ján Lasek
Zamestnanci obce: Ing. Zuzana Lukáčová, zam. Obce, PhDr. Darina Macová, zam. obce
Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2020
Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Rozpočtové opatrenie č.3/2019
VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Brehov
9. VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
10. VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov
11. VZN č. 4/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Brehov
12. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Brehov
13. Nájomné zmluvy – miestny cintorín.
14. Dohoda o ukončení zmluvy – Aquaspiš –vodné hospodárstvo s.r.o
15. Informácia o projektoch UPSVaR.
16. Rozprava
17. 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 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Stanovisko k návrhu rozpočtu 2020
Návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
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7. Rozpočtové opatrenie č.3/2019
8. VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Brehov
9. VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
10. VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov
11. VZN č. 4/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Brehov
12. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Brehov
13. Nájomné zmluvy – miestny cintorín.
14. Dohoda o ukončení zmluvy – Aquaspiš –vodné hospodárstvo s.r.o
15. Informácia o projektoch UPSVaR.
16. Rozprava
17. Záver
za:
Hlasovanie

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
p. Ladislav Lukáč , Mgr. Anna Balogová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč
Zapisovateľka : Ing. Z. Lukáčová
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 3 . Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
V stanovenej lehote t.j do 15.11.2019 obec zaevidovala 3 žiadosti o poskytnutí dotácie
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 2 000,00 €
- FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV vo výške 3 500,00 €
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v rozprave vystúpili : poslanci J. Lasek, L. Lukáč, Mgr. A. Balogová, M. Balog a obyvateľ obce
D. Holingyák.
Poslanci sa poďakovali D. Holingyákovi, že sa stará o chod a fungovanie futbalu v obci a svoj
voľný čas venuje trénovaniu detí, ktorí majú záujem o futbal. Taktiež poslanci prisľúbili pomoc
zo strany obce pri kosení futbalového ihriska, pranie futbalových dresov, zapožičanie obecnej
kamery a oprava lajnovačky. Po rozprave starosta obce M.Balog vyzval poslancov, aby dali
návrh na jednotlivé poskytnuté dotácie rozpočtu obce. Väčšina z poslancov navrhli nasledovne:
-

Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 €
PRO CULTURA IMREGH vo výške 2000,00 €
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV vo výške 2500,00 €

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020 v zmysle VZN č.1/2009 nasledovne:
-

Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove vo výške 500,00 €
PRO CULTURA IMREGH vo výške 2000,00 €
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN BREHOV vo výške 2500,00 €
za:

Hlasovanie
proti:
zdržal sa:

J. Lasek, L. Lukáč, Mgr. A. Balogová,
A. Vinclér, Mgr.I.Szücs Gazdaghová
R. Balog, I. Tóthová,

K bodu č. 4. Stanovisko k návrhu rozpočtu 2020 a k bodu č.5. Návrh rozpočtu Obce
Brehov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
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 2020, pričom rozpočty na roky 2021 a 2022 sú len
orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu obce Brehov sa
predložil bez programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2020 je navrhnutý ako
vyrovnaný, celkové príjmy a celkové výdavky sú na úrovni 321 810,00 Eur.
V rozprave vystúpili : poslanci J. Lasek, L.Lukáč a pracovníčka obce Ing. Zuzana Lukáčová.
Z dôvodu, že v návrhu tabuľkovej časti v rozpočtovom zápise 1 41 08 1 0 642 002 bola
navrhovaná v sume 3 500,00 € poslanci presunuli 1 000,00 € na rozvoj obce všeobecný
materiál
1 41 06 2 0 633 006 . Pričom celkové príjmy a výdavky ostali
nezmenené.
Návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo v Brehove
I. prerokovalo
návrh rozpočtu Obce Brehov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
II. berie na vedomie
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Brehov k návrhu rozpočtu Obce Brehov
na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
b) návrhy rozpočtov Obce Brehov na roky 2021 a 2022
III. schvaľuje
viacročný rozpočet obce Brehov na roky 2020-2022
1. ako záväzný na rok 2020 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie
2. ako orientačný na roky 2021-2022

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020
bol doručený v elektronickej forme, následne poprosil pani kontrolórku aby predniesla svoj
návrh plánu kontrolnej činnosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.7. Rozpočtové opatrenie č.3/2019
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Rozpočtovým opatrením č.3/2019 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu. Plánované
rozpočtové celkové príjmy v roku 2019 vo výške 281 000,00 € boli upravené na 363 621,00 €
plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2019 vo výške 281 000,00 € boli upravené na
363 621,00 € konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný.
Súčasťou rozpočtového opatrenia č.3/2019 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových
a výdavkových položiek.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.3/2019
Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.8 VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov , výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Brehov
Školský zákon ukladá zriaďovateľovi podľa:
§ 140 ods. 10, aby formou VZN určil výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Návrhom VZN č. 1/2019, ktorý by mal byť účinný od 01.01.2020, dôjde k navýšeniu
príspevku zákonného zástupcu. Dôvodmi, pre ktoré je nevyhnutné pristúpiť k navýšeniu a na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sú najmä:
1. Novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, poskytuje štát dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy. Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole .Dotačná
podpora platí pre materské školy od 01.01.2019
2. S účinnosťou od 1. 9. 2019 sa určili tri finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov.
Návrhom nového VZN sa navrhuje zaradiť materskú školu do 2. finančného pásma, čo bolo
prerokované s vedúcou školskej jedálne. Teda celodenná strava pre deti od 02-06 rokov je
1,45 €
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
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VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Brehov.
Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.9 VZN č.2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej
zelene
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že prínosom nového VZN pre činnosť obce spočívajú
hlavne v informovanosti verejnosti o aktuálnych povinnostiach vo vzťahu k čistote a ochrany
zelene na území obce. Zvýrazňuje aj povinnosti súkromných vlastníkov nehnuteľností
k starostlivosti o svoju nehnuteľnosť t.j. hlavne udržiavanie primeranej čistoty a stavu zelene
(t.j. kosenie, plošné úpravy a pod.).
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
VZN č.2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.10 VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že za pobyt dieťaťa v materskej škole navrhujeme
zvýšiť príspevok zákonného zástupcu pre dieťa od troch rokov z doterajších 1,00 € na 3,00 €
za dieťa prijaté začiatkom školského roka a za dieťa prijaté v priebehu školského roka 5,00 €
do konca daného školského roka. Dôvodom navýšenia je skutočnosť že od roku 2009 poplatok
bol na úrovni 1 eura a postupné zvyšovanie cien tovarov a služieb v posledných rokoch
spôsobilo zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školy (2,9% miera inflácie za obdobie od
2013 – 2018). Návrh zvýšenia príspevku bol prejednaný na pracovnej porade s riaditeľkou
materskej školy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
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VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.11 VZN č.4/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Brehov
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce Brehov. Ďalej zdôraznil priestupky
a pokuty, kde obec môže uložiť pokutu do výšky 1500 €. Pri prvom porušení bude osoba
porušujúca niektorý zo zákazov tohto VZN písomne napomenutá. Pri opakovanom porušení
zákazov bude uložená pokuta vo výške 50,00 €.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
VZN č.4/2019 o nakladaní s odpadmi na zemí obce Brehov.

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.12 VZN č.5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brehov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2019 vydáva obec Brehov z
dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku z titulu zvýšenia financovania nakladania s odpadom z
pôvodných 10 € osoba/rok na 12 € osoba/rok. Zvýšenie sadzby poplatku, pre občanov
separujúcich komunálny odpad by malo vo zvýšenej miere pôsobiť stimulačne vo vzťahu k
zapojeniu sa občanov do separácie komunálnych odpadov, z čoho v konečnom dôsledku bude
profitovať tak občan ako aj obec Brehov.

Návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
VZN č.5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Brehov

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č.13 Nájomné zmluvy – miestny cintorín
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že v súčasnosti obec spravuje a udržiava miestny
cintorín ktorého vlastníkom pozemkov sú Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka
farnosť sv. Františka z Assisi. Z tohto dôvodu sme požiadali tieto organizácie o uzatvorenie
nájomnej zmluvy z dôvodu prevádzkovania verejného pohrebiska. Právo užívať hrobové miesta
vzniká uzavretím nájomných zmlúv a z tohto dôvodu obec v blízkej budúcnosti pristúpi aj k
uzavretiu nájomných zmlúv za hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov .
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
berie na vedomie
-

uzatvorenú nájomnú zmluvu s Reformovanou kresťanskou cirkvou
návrh zmluvy s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Františka z Assisi, Brehov

K bodu č.14 Dohoda o ukončení zmluvy- Aquaspiš – vodné hospodárstvo
Starosta obce, Marek Balog skonštatoval, že z dôvodu nedostatkov zo strany Aquaspiš sme
museli pristúpiť k ukončeniu spolupráce. Vyžiadali sme cenové ponuky a preštudovali
odbornosť viacerých spoločnosti po odbornej stránke pre obec je výhodná firma EKOSERVIS,
ktorá nám v cenovej ponuke zahrnula aj rozbor pitnej vody, ktorú sme doteraz museli
zaobstarať externe.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
berie na vedomie
-

dohodu o ukončení zmluvy Aquaspiš- vodné hospodárstvo
návrh zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu.

K bodu č.15 Informácia o projektoch ÚPSVaR
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Starosta obce, Marek Balog informoval o existujúcich možnostiach zamestnať nezamestnaných
v obci pomocou projektov cez UPSVaR. Žiadosti sa budú podávať v januári 2020 a ak budú
úspešné tak občania sa môžu zamestnať od februára 2020. Zároveň informoval obecné
zastupiteľstvo o spoluúčasti na projektoch.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
berie na vedomie
-

Informácie o projektoch ÚPSVaR

K bodu č. 17 Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ukončené o 19:16

hod.

Zapísala : Ing. Zuzana Lukáčová
...................................................
Marek Balog- starosta obce
Overovatelia :
..................................................
Mgr. Anna Balogová

................................................
Ladislav Lukáč
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