
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

13.marca 2020 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, schválenie Programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila za zapisovateľku Mgr. Miriam Poliačikovú a overovateľov 

Ing. Petra Plášeka a Beátu Valovčiakovú. 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 

Hlavný kontrolór prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 a obecné 

zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie. 

4. 1. Zmena rozpočtu na rok 2020 

Starostka obce prečítala  a obecné zastupiteľstvo schválilo prvú zmenu rozpočtu 

na rok 2020. 

 

5. Rôzne, diskusia 

A) Hlavný kontrolór informoval, že obecné zastupiteľstvo nemá 
kompetencie schvaľovať alebo zamietať žiadosť manželov Jána a Evy 
Hájnikovej, trvale bytom Brezolupy 139 o zníženie poplatkov za 
komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2020 a Ing. Tatiany 
Hájnikovej, trvale bytom Brezolupy 139 o zníženie dane z nehnuteľnosti 
pre rok 2020, nakoľko uvedené úľavy nie sú zakotvené vo VZN obce 
Brezolupy. 
 

B) Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch zobralo na vedomie,  že veliteľom 
DHZ Jerichov sa stala Mgr. Emília Melasová a DHZ Brezolupy sa stal 
Štefan Ševčík. Skúšky preventivára  absolvoval  Branislav Kováč. 
 

C) Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schválilo zámer odpredaja 
pozemku – parc.č.416/2 orná pôda vo výmere 155 m2 a parc.č. „C“ 416/3 



– orná pôda vo výmere 163 m2 pánovi Rastislavovi Rajnohovi, trvale 
bytom Brezolupy 159 z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
 

D) Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schválilo príspevok pre deti 
navštevujúce CVČ - v rámci TSK, vo výške príspevku zriaďovateľa.  

 
E) Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zorganizovať dňa 30.apríla 

2020 stavanie MÁJA s harmonikárom, opekať sa budú špekačky. 
 

6. Uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 Program rokovania OZ v obci Brezolupy,  

 1.zmenu rozpočtu na rok 2020 

 Zámer odpredaja pozemku – parc.č.416/2 orná pôda vo výmere 155 m2 

a parc.č. „C“ 416/3 – orná pôda vo výmere 163 m2 pánovi Rastislavovi 

Rajnohovi, trvale bytom Brezolupy 159 z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa. 

 Príspevok pre deti navštevujúce CVČ - v rámci TSK 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 

 Zmenu organizácie DHZ  Brezolupy a Jerichov 

 

 

         Zapísala:                                                                  Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 16.marca 2020 

Overili:  

Beáta Valovčiaková 

Ing. Peter Plášek  

 



Návrh na prijatie uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 13. marca 2020 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Program schôdze OZ v Brezolupoch, ktorá 
sa koná dňa 13.03.2020. 

 
Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 
                                                         Uznesenie č. 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie, že za zapisovateľku rokovania OZ 
bola určená Mgr. Miriam Poliačiková a za overovateľov Zápisnice boli určení: 

Ing. Peter Plášek a Beáta Valovčiaková 

    

 
                                                          Uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   berie na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018. 

  

 
Uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch  schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2020 v členení: 

1/ -      bežné príjmy                                                                                     170 011 €      

 bežné výdavky                                                                                 169 954 € 

2/   -     kapitálové príjmy                                                                               99 093 € 

 kapitálové výdavky                                                                            32 864 €     

3/   -     príjmové finančné operácie                                                                23 074 € 

 výdavkové finančné operácie                                                             89 360 €        

 Celkové príjmy.                                                                                            292 178 € 

Celkové výdavky:                                                                                          292 178 € 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                              Proti:   0                               Zdržal sa:    0 



Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   sa nezaoberalo   žiadosťou  manželov Jána a Evy 
Hájnikovej, trvale bytom Brezolupy 139 o zníženie poplatkov za komunálne a drobné 
stavebné odpady pre rok 2020, nakoľko daná úľava nie je zakotvená vo VZN obce Brezolupy. 

  

 
Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   sa nezaoberalo  žiadosťou Ing. Tatiany Hájnikovej, 
trvale bytom Brezolupy 139 o zníženie dane z nehnuteľnosti pre rok 2020, nakoľko daná 
úľava nie je zakotvená vo VZN obce Brezolupy. 

   

 
Uznesenie č.7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje príspevok pre deti navštevujúce CVČ, 
v rámci TSK, vo výške príspevku zriaďovateľa.  

 
Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                              Proti:   0                               Zdržal sa:    0 

 
Uznesenie č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   berie na vedomie, že veliteľom DHZ Jerichov sa stala 
Mgr. Emília Melasová a DHZ Brezolupy sa stal Štefan Ševčík. Skúšky preventivára 
absolvoval   Branislav Kováč. 

  

 

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje zámer odpredaja pozemku – parc.č.416/2 
orná pôda vo výmere 155 m2 a parc.č. „C“ 416/3 – orná pôda vo výmere 163 m2 pánovi 
Rastislavovi Rajnohovi, trvale bytom Brezolupy 159 z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že predmetné pozemky predstavujú úzky 
pás (bývalý kanál), cez ktoré v prípade dlhotrvajúcich dažďov pravidelne preteká voda z polí 
nad predmetnými pozemkami na pozemok žiadateľa. Tieto sú tak zaplavované a zanášané 
bahnom. Žiadateľ sa zaviazal, že na svoje náklady vybuduje na predmetných pozemkoch 
ochranný kanál, aby zabránil ďalším budúcim záplavám a zabezpečil nielen ochranu svojho 
majetku ale aj bezpečnosť cestnej premávky – čo je aj vo verejnom záujme. Obec nemá pre 
predmetné pozemky žiadne využitie. 

 
 



Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                         Proti:  0                               Zdržal sa:   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


