
Zasadnutie obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.05.2019 v obci Brezolupy 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: Marián Jandák, Ing. Peter Plášek 

Uznesenie č.    17/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Otvorenie,  program a zmenu schôdze OZ 

v Brezolupoch, ktorá sa koná dňa 24.05.2019. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    18/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie Návrh Záverečného účtu obce 

Brezolupy za rok 2018, ktorý prečítala starostka obce Iveta Rosová. 

 

Uznesenie č.    19/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra obce    

p. Kubicovej  k Záverečnému účtu obce za rok 2018. 

 

Uznesenie č.    20/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie Správu audítora z účtovnej závierky 

za rok 2018. 

 

Uznesenie č.    21/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Záverečný účet obce Brezolupy za rok 2018 

bez výhrad. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    22/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018 

vo výške 6 775,71 EUR do rezervného fondu obce. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 



Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    23/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie  Návrh VZN č.1/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č.    24/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    25/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Zámer odpredaja pozemku – parc. registra 

„C“ č.765 – ostatná plocha vo výmere 2521 m2 v podiele 1/1. ktorý je zapísaný na liste 

vlastníctva č.1100 v katastrálnom území Brezolupy, obce Brezolupy p. Ing. Petrovi 

Vinklerovi, nar. 25.04.1955, trvale bytom Tupelova 5, Bratislava za kúpnu cenu 1,00 EUR 

(slovom: Jedno euro 0/100) a t z dôvodu osobitného zreteľa.                                                                                          

Dôvodmi osobitného zreteľa sú:                                                                                                                        

- uvedený pozemok Obec Brezolupy nevyužíva a ani neplánuje užívať a Obec Brezolupy 

nemá pre tento pozemok žiadne iné využitie;                                                                                                         

- uvedený pozemok je neudržiavaný a husto zarastený krovím;                                                                              

- predajom dôjde ku kompenzácii Ing. Petra Vinklera z dôvodu, že cez jeho pozemok bude 

viesť vodovodné potrubie, čím dôjde k zaťaženiu a zníženiu hodnoty pozemku vo vlastníctve 

Ing. Petra Vinklera, pritom vybudované vodovodné potrubie bude slúžiť obci Brezolupy a jej 

obyvateľom. 

K uzavretiu kúpnej zmluvy k vyššie uvedenému pozemku zo strany obce Brezolupy dôjde 

bezodkladne po tom, ako začnú realizačné práce na výstavbe vodovodného potrubia v súlade 

s územným rozhodnutím. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    26/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch poveruje Obecný úrad v Brezolupoch prípravou voľby 

hlavného kontrolóra obce. 

 

Uznesenie č.    27/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Voľby hlavného kontrolóra obce Brezolupy, 

ktoré sa uskutočnia o 40 dní – 12.07.2019. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    28/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie  Čerpanie rozpočtu obce Brezolupy 

za 1.štvrťrok 2019. 

 

Uznesenie č.    29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie  1. zmenu rozpočtu obce Brezolupy 

na rok 2019.  

 

Uznesenie č.    30/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce Brezolupy na rok 

2019. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Uznesenie č.    31/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Úhradu poplatku za používanie mobilu 

starostky obce na služobné účely paušálne vo výške 20 EUR mesačne.  

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Diskusia: 

• p. Brida sa podujal upraviť studňu pri TJ, nakoľko je zle viditeľná a narážajú do nej 

autá 

• p. Boďo navrhol navŕtať cestu smerom na cintorín a vložiť do nej žľab, nakoľko tam 

stále tečie voda 

• znova upozorniť p. Papalovú, aby si vysťahovala svoje veci zo starej hasičovne na 

Jerichove, nakoľko by ju chceli využívať hasiči 

 



Uznesenie 24.05.2019 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za: 5          Proti: 0                 Zdržal sa:  0 

Záver 

Zapísala: Mgr. Miriam Poliačiková  ................................................... 

Overili:   Marián Jandák                   ................................................... 

               Ing. Peter Plášek                ................................................... 

 
 

 


