
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

25.mája 2020 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, schválenie Programu rokovania 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila: zapisovateľka - Mgr. Miriam Poliačiková   

                                    overovatelia - Marián Jandák a Pavol Mačas 

3. Zrušenie uznesenia č.9/2020 o schválení zámeru o odpredaji pozemku 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   ruší uznesenie č. 9/2020: 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. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

 

Hlavný kontrolór oboznámil starostku obce a poslancov o záverečnom účte. 

 

5. Prerokovanie záverečného účtu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet bez výhrad. 

 

6. Prerokovanie zámeru odpredaja obecného pozemku – parc.č.416/2  a 416/3 – ako 

zámeru  hodného osobitného zreteľa 

 

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. 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. 

 

7. Žiadosť o nájom nebytových priestorov – z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Prof. RNDr. Jaromírovi Pastorekovi, DrSc. prenájom 

nebytových priestorov o celkovej výmere 35 m2, nachádzajúcich sa na druhom poschodí 

kultúrneho domu č.63 na parcele CKN 1/1 v k.ú. Brezolupy, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1100. Nájom je schválený na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy a výška nájmu je stanovená 



na 24€/m2 ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že sa prenajímateľ Prof. RNDr. 

Jaromírovi Pastorekovi, DrSc. zaoberá humanitnou prácou prospešnou zdraviu nielen pre 

našich občanov. Je predseda predstavenstva Firmy MABPRO a.s., ide o  biotechnologickú 

spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom cielenej terapie a diagnostiky agresívnych nádorov. 

Miestnosť bude využitá na kancelárske priestory. 

 

8. Prerokovanie právnych úkonov na zápis do katastra nehnuteľnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie nasledovného daru od p. Juraja Ruisla, bytom 

Pribinova 1067/9, 95701 Bánovce nad Bebravou: pozemku parc. registra „E“ č. 945/1 – lesný 

pozemok vo výmere 629 m2 v podiele 1/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 725 v katastrálnom 

území Brezolupy. 

 

9. Žiadosť o zníženie poplatku za odber vody 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť pani Ing. Tatiany Hájnikovej o zníženie ceny 

vodného za dodanú pitnú vodu o 80% pre koncové odberné miesto Brezolupy č. 139,  nakoľko 

je táto udalosť stále v štádiu riešenia – prebieha šetrenie zo strany OÚ ŽP. K tejto žiadosti sa 

OZ vráti až po skončení šetrenia. 

 

10. Schválenie zámeru využiť výkopy ZSDIS pre prípravu zakáblovania verejného 

osvetlenia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer využiť výkopy ZSDIS pre prípravu zakáblovania 

verejného osvetlenia. 

 

11. Rôzne, diskusia 

 

P. starostka informovala poslancov o novej pani úradníčke Libuši Zajacovej, ktorá pracuje na 

OÚ na 80% 

 

12. Uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania OZ v obci Brezolupy 

• Záverečný účet 

• Zrušenie uznesenia č.9/2020 o schválení zámeru o odpredaji pozemku 

• 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. 

• Žiadosť o nájom nebytových priestorov – z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

• Právne úkony na zápis do katastra nehnuteľnosti 

• Zámer využiť výkopy ZSDIS pre prípravu zakáblovania verejného osvetlenia 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

• Žiadosť o zníženie poplatku za odber vody 

          



Zapísala:                                                                  Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 16.marca 2020 

         Overili:  

    Marián Jandák  

    Pavol Mačas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


