Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 05.03.2020 o 18.hod., v kultúrnom dome
v Brehove.

Prítomní :
Poslanci OZ:

Marek Balog , starosta obce,
Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Ladislav Lukáč, Mgr. Ida Szücs
Gazdaghová, Ingrid Tóthová, Attila Vinclér, Ján Lasek
Zamestnanci obce: PhDr. Darina Macová, zam. obce
Kontrolórka obce : ospravedlnená
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s.
Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2020
Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2020
Informácie o projektoch
Rozprava
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. Vyzval poslancov na doplnenie programu, starosta navrhol doplniť program
rokovania o bod č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 1/2020. Tým pádom sa ostatné body programu
posunú. Za upravený program rokovania dal hlasovať.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s.
Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2020
Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Informácie o projektoch
Rozprava
Záver
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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.K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zasadnutia OZ bola určená PhDr. Darina Macová, za overovateľov zápisnice
Mgr. Anna Balogová a p. Ján Lasek.
Overovatelia zápisnice : Mgr. Anna Balogová, Ján Lasek
Zapisovateľka : PhDr. Darina Macová
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 3 . Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS, a.s.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že v rámci stavby
„Brehov – intenzifikácia vodovodu“ sa v minulom roku vynechala jedna parcela, konkrétne
85/9, vedená na LV č. 729 zo zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
VVS, a.s. Košice. Keďže do Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je
potrebné doplniť túto parcelu, dokedy sa neuzatvorí konečná zmluva o zriadení vecného
bremena.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č. 4. Návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh harmonogramu plánovaných podujatí
na rok 2020. K tomuto návrhu sa vyjadrili poslanci OZ. Harmonogram tvorí prílohu tejto
zápisnice. Po pripomienkach starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
predložený návrh harmonogramu plánovaných podujatí na rok 2020.

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č. 5. Návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí
na rok 2020. K tomuto návrhu sa vyjadrili poslanci OZ. Harmonogram tvorí prílohu tejto
zápisnice. Po pripomienkach starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
predložený návrh harmonogramu plánovaných zasadnutí na rok 2020.

Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č. 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Starosta obce informoval poslancov OZ o obsahu rozpočtového opatrenia č. 1/2020,
kde došlo k zvýšeniu kapitálového výdavku na nákup mulčovacieho zariadenia. Po upresnení
detailov starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2020.
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Hlasovanie

za:
proti:
zdržal sa:

jednohlasne

K bodu č. 7. Informácia o projektoch
Starosta obce podrobne informoval poslancov OZ o podaných projektoch. Hlavne
o kultúrnom dome, ktorý ešte zatiaľ nebol vyhodnotený, čakáme na odpoveď. Ďalej podal
informáciu o nových podaných projektoch, a to Raiffeisen banka – projekt na verejnú zeleň,
ktorý sme podali za účelom vysadenie zelene pri zákrute, č.d. 83. Projekt podpora
regionálneho rozvoja, ktorý ešte tiež nebol v schvaľovacom konaní, konanie ešte neprebehlo.
Tento projekt bol podaný za účelom riešenia plochy za kultúrnym domom a medzi kultúrnym
domom a parkom. Ďalší projekt bol podaný na financovanie deň obce. Podobne ako minulý
rok sme žiadali financie z Maďarska – projekt Bethlen Gábor alapítvány. Toho roku bol
podaný zase. Čakáme na schválenie.
K bodu č. 8. Rozprava
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby svoje pripomienky a nápady predniesli na
dnešnom zasadnutí. Poslanci sa vyjadrili k problematike kultúrneho domu, pri riešení
výstavby nových sociálnych zariadení, ktoré sú prvoradé. Starosta sa vyjadril, že sú objednané
dvere do kultúrneho domu, ktoré by mali byť dodané do 2 týždňov, až potom sa môže
realizovať betonáž a pokládka dlažby. Následne sa budú riešiť ostatné interiérové
a exteriérové časti.
K bodu č. 9. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ukončené o 19:45 hod.
Zapísala : PhDr. Darina Macová
...................................................
Marek Balog- starosta obce
Overovatelia :
..................................................
Mgr. Anna Balogová

................................................
Ján Lasek
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