Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 24.06.2020 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, L. Lukáč
Zamestnanci obce: Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce,
Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková
Hostia : A. Majoroš, V. Tirpák, A.Lobó

PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok
2019 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
4.Výročná správa za rok 2019
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2020
6. Rozbor hospodárenia za obdobie : Január- Máj 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
8. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách
9. Ponuka AUDIO techniky do domu smútku
10. Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia
11. Nákup záhradnej techniky
12. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce Brehov
13. Rozprava
14. 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 o doplnenie programu rokovania. Keďže nikto
nenavrhoval doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za schválenie programu.
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SCHVÁLENÝ PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok
2019 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
4.Výročná správa za rok 2019
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2020
6. Rozbor hospodárenia za obdobie : Január- Máj 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
8. Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách
9. Ponuka AUDIO techniky do domu smútku
10. Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia
11. Nákup záhradnej techniky
12. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce Brehov
13. Rozprava
14. Záver
za:
Hlasovanie

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. I. Szücs Gazdaghová , R. Balog následne za tento návrh dal hlasovať.
Hlasovanie za zapisovateľku:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

Hlasovanie za overovateľov:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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K bodu č.3 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za
rok 2019 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
Starosta obce M. Balog skonštatoval, že materiál bol kompletne doručený spolu so
stanoviskami hlavnej kontrolórky a audítora. Hlavná kontrolórka Bc. A. Krištofčíková
oboznámila poslancov so stanoviskom a odporučila OZ prijať záverečný účet za rok 2019
s výrokom : celoročné hospodárenie obce za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad.
Účtovníčka obce Ing. Z. Lukáčová podala stručnú správu o VH za rok 2019 nakoľko 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 + 13 903,90 € a kapitálového rozpočtu schodkom
vo výške – 1 935,39 € . Spolu výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo
výške +11 968,51 € upravený o nevyčerpanú dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, suma: - 8 000,00 € účel poskytnutia : Detský svet v Brehove
Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení
bol prebytkový vo výške + 9 935,39 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške + 13 903,90 € .
Starosta obce vyzval poslancov na pripomienky k tomuto bodu. V rozprave sa prihlásili
poslanci L.Lukáč a A.Vinclér , kde sa rozoberala otázka pohľadávok obce a ich vymáhania.
V. Tirpák po udelení slova predložil poslancom OZ žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce , parcela reg. ,,C ,, parcelné číslo 5, výmera
623 m2 , č. LV 729 svoju
žiadosť odôvodňuje tým že je to prístupová cesta do kláštora cez ktorú už nikto nechodí a tak
by ju rád užíval ako záhradu . Poslanci žiadosť zobrali na vedomie a starosta doplnil, že
v prípade odpredaja obecného pozemku je určitý postup, ktoré treba dodržať.
Po vyčerpaní všetkých otázok a pripomienok starosta obce M. Balog dal hlasovať .
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie:
I.
II.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019.
Správu audítora za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje:
I.
II.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
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za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 4. Výročná správa za rok 2019
Poslancov so znením Výročnej správy za rok 2019 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 2019
K bodu č.5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č.02/2020. Skonštatoval, že materiál
bol doručený poslancom a navrhnuté zmeny sú vypracované na základe reálnych potrieb
obce. Účtovníčka obce Ing. Z. Lukáčová vysvetlila zmeny v rozpočtovom opatrení , kde
plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2020 vo výške 321 810,00 € boli upravené na
365 451,00 € plánované rozpočtové celkové výdavky v roku 2020 vo výške 321 810,00 €
boli upravené na 365 451,00 konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný .
Súčasťou rozpočtového opatrenia č.2/2020 je aj príloha podrobný rozpis príjmových a
výdavkových položiek.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2020

za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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K bodu č.6 Rozbor hospodárenia za obdobie: Január – Máj 2020
Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom. Na strane príjmov za obdobie 01-05/2020 došlo k plneniu na 40 % t.z prijali
sme 127 407,22 € zo schváleného rozpočtu a na strane výdavkov došlo k 36 % plneniu t.z
vyčerpali sme 116 163,58 € zo schváleného rozpočtu . Nedošlo k schodku rozpočtu..
Podrobná analýza plnenia rozpočtu bola doručená obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie predložený rozbor hospodárenia za
obdobie: Január – Máj 2020
K bodu č.7 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila a prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2020 a zároveň predniesla aj informatívnu správu o vykonaných kontrolách. Poslanec
L. Lukáč ukladá HK kontrolu daňových a nedaňových pohľadávok a tiež splátkové kalendáre
a výzvy , ktoré obec vystavila a podala správu aké má obec možnosti pri vymáhaní
pohľadávok.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2020 a poveruje HK kontrolou daňových a nedaňových pohľadávok
a tiež splátkové kalendáre a výzvy, ktoré obec vystavila a podala správu aké má obec
možnosti pri vymáhaní pohľadávok.
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č.8 Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
berie na vedomie
kontrolórky o vykonaných kontrolách.

Informatívnu správu hlavnej

K bodu č.9 Ponuka AUDIO techniky do domu smútku
Starosta obce M. Balog skonštatoval, že ponuka AUDIO techniky do domu smútku bolo
doručené každému z poslancov a vyzval poslancov na prípadné pripomienky k tomuto bodu.
V rozprave sa prihlásili poslanci L.Lukáč, J. Lasek a R. Balog ohľadom reproduktorov či sú
praktické prenosné alebo zabudované reproduktory. Poslanci sa zhodli na prenosných
reproduktorov.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje nákup audio techniky do domu smútku a presun
finančných prostriedkov 700,00 € z funkčného členenia 06 2 0 ekonomického členenia
633 006 na funkčné členenie 08 4 0 ekonomického členenia 633 006 v rozpočte obce , kde
celkový rozpočet ostáva nezmenený.
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č.10 Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia
Starosta obce M. Balog informoval OcZ o možnosti čerpania úveru na rekonštrukciu
kultúrneho domu a okolia. Predložil ponuky na úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej
banke a.s a Všeobecnej úverovej banke a.s, jednotlivé ponuky sú súčasťou zápisnice. Starosta
obce taktiež predložil cenové ponuky na okná do kultúrneho domu a zároveň otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
V rozprave sa prihlásili poslanci L.Lukáč, Mgr. I. Szücs Gazdaghová , Mgr. A. Balogová a J.
Lasek. Poslanec J. Lasek navrhol dokončiť kultúrny dom z úveru . Poslanci L.Lukáč, Mgr. I.
Szücs Gazdaghová a Mgr. A. Balogová navrhli dokončiť toalety, vymeniť okno v predsieni
a vchodové dvere v kultúrnom dome z rezervného fondu a ak tieto práce sa dokončia môžeme
postupovať ďalej podľa finančných možnosti obce.
K bodu č.11 Nákup záhradnej techniky
Starosta obce M. Balog informoval OcZ o potrebe nákupu záhradnej techniky nakoľko
traktorová kosačka a krovinorezy sú opotrebované a potrebujú častú údržbu. Opravy sú už
nákladné a výhodnejšia by bola výmena záhradnej techniky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje nákup záhradnej techniky v prípade nákladnej
opravy.

za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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K bodu č.12 Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce Brehov
Starosta obce predložil návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce
Brehov. Predmetný majetok bol nadobudnutý kúpou v rokoch 1990-2004 celkovo v
obstarávacej cene 7 800,84 Eur. V súčasnosti je jeho zostatková cena 0 Eur. V dôsledku
morálneho a fyzického opotrebenia je uvedený drobný hmotný majetok znehodnotený a
nevhodný pre ďalšie používanie .

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce Brehov

II. s c h v a ľ u j e
Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie obce Brehov
III. u k l a d á
Vyradiť drobný hmotný majetok z evidencie obce Brehov

za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č.13 Rozprava
Rozprave sa rozoberala otázka ohľadom detského ihriska a dokončenia parku v strede obce,
taktiež oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici Pod brehom.
K bodu č.14 Záver
Keďže sa vyčerpali všetky body programu rokovania, starosta obce sa poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ukončené o 20:02 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Lukáčová
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...............................................
Marek Balog- starosta obce
Overovatelia :
..................................................
Mgr. Ida Szücs Gazdaghová

................................................
Rudolf Balog
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