
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

11. júna 2020 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, schválenie Programu rokovania a zmenu Programu OZ 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila: zapisovateľka – Mgr. Miriam Poliačiková   

                                    overovatelia – Beáta Valovčiaková a Ing. Peter Plášek 

3. Schválenie Návrhu  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 

Starostka obce v mene hlavného kontrolóra prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento návrh a poveruje Ing. Miroslava Kubicu 

jeho plnením. 

 

4. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy odpredaja obecného pozemku – parc.č.416/2  a 

416/3 – z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky a samotnú kúpno-predajnú zmluvu odpredaja 

obecného pozemku z dôvodu hodného 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. 

 

 

5. Prerokovanie možnosti o využití obecného pozemku pre umiestnenie elektromerov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje využitie obecného pozemku pre 

umiestnenie elektromerov na žiadosť občanov, ktorí si nechcú poškodiť svoje oplotenie. 

 

6. Žiadosť o zníženie poplatku za odber vody 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo  žiadosť pani Ing. Tatiany Hájnikovej o zníženie ceny 

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

Šetrením sa preukázalo, že žiadosť bola neopodstatnená, nakoľko v rodinnom dome č. 139 nie 

je pripojená voda z obecného vodovodu. 

 

 

 



7. Uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania OZ a zmenu programu v obci Brezolupy 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

• Kúpno-predajnú zmluvu odpredaja obecného 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 

• Využitie obecného pozemku pre umiestnenie elektromerov 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

 

• Žiadosť pani Ing. Tatiany Hájnikovej o zníženie ceny vodného za dodanú pitnú 

vodu o 80% pre koncové odberné miesto Brezolupy č. 139 

 

          

Zapísala:                                                                  Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 12.júna 2020 

         Overili:  

    Beáta Valovčiaková  

    Ing. Peter Plášek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na prijatie uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 11. júna 2020 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Programu schôdze OZ a zmenu programu – 

bod č. 3 Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 v Brezolupoch, ktorá 

sa koná dňa 11.06.2020.  

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                              Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

                                                         Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch berie na vedomie, že za zapisovateľku rokovania OZ 

bola určená Mgr. Miriam Poliačiková a za overovateľov Zápisnice boli určení: 

Beáta Valovčiaková  a Ing. Peter Plášek 

    

 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2020 a poveruje Ing. Miroslava Kubicu jeho plnením. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje kúpno – predajnú zmluvu  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. 

 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

                                                       

 

 



Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje využitie obecného pozemku pre 

umiestnenie elektromerov na žiadosť občanov, ktorí si nechcú poškodiť svoje oplotenie. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   4                                        Proti:    1                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  žiadosť pani Ing. Tatiany Hájnikovej o zníženie ceny 

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

Šetrením sa preukázalo, že žiadosť bola neopodstatnená, nakoľko v rodinnom dome č. 139 nie 

je pripojená voda z obecného vodovodu. 

 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

 


