Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,
konaného dňa : 03.09.2020 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu
v Brehove.

Prítomní :
Marek Balog , starosta obce,
poslanci OZ: Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Gabriel Rášky, Mgr. Ida Szücs
Gazdaghová, Ingrid Tóthová, Attila Vinclér
Zamestnanci obce: Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce
PhDr. Darina Macová
Kontrolórka obce : Bc. Alena Krištofčíková
Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu poslanca
Prerokovanie žiadosti V. Tirpáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
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 6 a OZ je uznášania schopné. Vyzval poslancov
o doplnenie programu rokovania. Keďže nikto nenavrhoval doplnenie programu, starosta obce
dal hlasovať za schválenie programu.
SCHVÁLENÝ PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu poslanca
Prerokovanie žiadosti V. Tirpáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
Rozprava
Záver
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:
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K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Z. Lukáčovú, a tiež určil 2 overovateľov
zápisnice: J. Lasek, Mgr. A. Balogová následne za tento návrh dal hlasovať.
Hlasovanie za zapisovateľku:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

Hlasovanie za overovateľov:
za:
Hlasovanie

jednohlasne

proti:
zdržal sa:

K bodu č. 3. Zloženie sľubu poslanca
Starosta obce M. Balog oznámil obecnému zastupiteľstvu, že s účinnosťou od 28.07.2020
zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Brehove p. Ladislava Lukáča podľa §25
ods.2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť
,,Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad v Brehove.
V zmysle §192 ods. 1 zákona č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. Oznamujem Vám nastúpenie náhradníka za poslanca
obecného zastupiteľstva
Gabriel Rášky
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle §25 ods.1 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom
predpísaného sľubu poslanca.
Následne starosta obce vyzval p. G. Ráškyho k zloženiu sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva v Brehove. Poslanec G. Rášky zložil sľub vyhlásením ,, tak sľubujem „ a sľub
potvrdil svojim podpisom. Zároveň starosta obce odovzdal osvedčenie a poprial zvolenému
poslancovi obce veľa úspechov.
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K bodu č. 4. Prerokovanie žiadosti V. Tirpáka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Pán starosta M. Balog prešiel k bodu č. 4 – prerokovanie žiadosti V. Tirpáka o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce, vysvetlil a prečítal žiadosť p. V. Tirpáka , následne informoval
obecné zastupiteľstvo, že obec obdržala aj vyjadrenie od suseda p. V. Tirpáka, ktorú p. starosta
prečítal obecnému zastupiteľstvu. ( 18:08 medzi tým sa dostavila p. hlavná kontrolórka Bc. A.
Krištofčíková ) Starosta obce M. Balog navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby sa cena stanovila
na základe vypracovania znaleckého posudku na odpredaj pozemkov v intraviláne obce.
Následne dal slovo p. V. Tirpákovi, ktorý vysvetlil obecnému zastupiteľstvu, že 20 rokov sa
stará o pozemok, udržiava to, a ak by sa o to nestaral, tak cesta by už dávno bola zarastená
agátom. Vie o tom že je to alternatívna cesta do kláštora, ale v posledných rokoch to okrem
zopár turistov, ktorí hľadajú zrúcaninu nevyužíva. Nemá v úmysle to uzavrieť ba ani brániť
v prechode občanov.
Následne p. starosta dal slovo p. Vargovej ( suseda ) dôvodom jej nesúhlasu je, že v budúcnosti
plánujú rekonštrukciu domu a potrebujú prístup na svoj pozemok a taktiež je to alternatívna
cesta do kláštora , keby sa náhodou uzavrela pôvodná cesta ostala by možnosť využiť túto cestu.
Poslanec J. Lasek je toho vedomý, že sa o ten pozemok p. V. Tirpák stará a udržiava to, ale môj
návrh je taký aby sa susedia medzi sebou dohodli. ( p.poslanec A. Vinclér zdieľa podobný
názor ako p. poslanec J. Lasek. )
V rámci zachovania dobrých susedských vzťahov žiadateľ navrhol, aby sa zachovala pôvodná
cesta až po hranicu pozemku p. Lukáča. Čiže predmetom žiadosti bude odkúp cesty vo
vlastníctve obce od pozemku p. Lukáča smerom hore ku kláštoru. Žiadateľ tiež navrhol
zaobstaranie geometrického plánu na vlastné náklady.
P. Vargová s touto alternatívou súhlasila a poznamenala, že je to na poslancoch obecného
zastupiteľstva ako sa k danej problematike postavia, či budú súhlasiť s odpredajom cesty od
hranici pozemku p. Lukáča smerom hore.
Pán starosta M. Balog poznamenal, že za správne vidí aj to, aby obec oslovila aj cirkev, keďže
ich pozemok tiež susedí s predmetom predaja. Po prerokovaní tohto návrhu p. starosta dal
hlasovať.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Brehove
berie na vedomie žiadosť p. V .Tirpáka
ukladá p. starostovi M. Balogovi, osloviť cirkev ohľadom súhlasu odkúpenia predmetného
pozemku.

za:
Hlasovanie

R. Balog, Mgr. A. Balogová, G. Rášky, A.
Vinclér

proti:
zdržal sa:

I. Szücs Gazdaghová, I. Tóthová,
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K bodu č. 5 Rozprava
V rozprave p. starosta M. Balog , informoval obecné zastupiteľstvo o doručenej žiadosti od p.
D. Šenkiovej , o vykonaných prácach na obecnom rozhlase, verejnom osvetlení, osadení žúmp
na ihrisku a materskej škole, detského ihriska v strede obce a začatých prácach na sociálnom
zariadení v kultúrnom dome.
K bodu č.6 Záver
Keďže sa vyčerpali všetky body programu rokovania, starosta obce sa poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie ukončené o 19:45 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Lukáčová

...............................................
Marek Balog- starosta obce
Overovatelia :
..................................................
Mgr. Anna Balogová

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