
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

23. júla 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 – Pavol Mačas a Ing. Peter Plášek 

3. Prerokovanie zámeru a stanovenie podmienok prenájmu kancelárskych priestorov 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zámer nájmu nebytového priestoru formou 

obchodnej verejnej súťaže. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej 

ponuky na nájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce 

a to: nebytové priestory o výmere 14 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí v budove 

obecného úradu, Brezolupy č. súp. 63, v obci Brezolupy, na pozemku parcely CKN 1/1, na 

liste vlastníctva č. 1100, pre obec Brezolupy, katastrálne územie Brezolupy. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo podmienky a kritéria nájmu nebytového priestoru a poverilo starostku 

a zástupkyňu starostky spracovať a zverejniť súťažné podmienky do obchodnej verejnej 

súťaže, v termíne do 29.7.2020. Obecné zastupiteľstvo menovalo komisiu pre posúdenie 

súťažných návrhov, v zložení: 

Beáta Valovčiaková, Mgr. Miriam Poliačiková, Marián Jandák 

4. Žiadosť o vyňatie z ornej pôdy 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyňatie ornej pôdy a následnú výstavbu obytných domov na 

základe prijatých žiadostí od p.  Michala Čibíka – parcela č. C 969 a p. Ing. Martina Kyselicu 

– parcela č. C 924 a C 925 v k.ú. Brezolupy za stanovených podmienok. 

 

5. Uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania OZ a  program v obci Brezolupy 

• Zámer o nájme nebytového priestoru 

• Žiadosť o vyňatie ornej pôdy a následnú výstavbu obytných domov - parcela č. 

C 924, C 925 a C 969 v k.ú. Brezolupy 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

 

          



Zapísala:                                                                  Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa:27.júla 2020 

         Overili:  

    Pavol Mačas 

    Ing. Peter Plášek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na prijatie uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 23. júla 2020 

 

Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Programu schôdze OZ  

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                              Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

                                                         Uznesenie č. 27/2020 

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

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

Pavol Mačas  a Ing. Peter Plášek 

    

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje zámer nájmu nebytového priestoru formou 

obchodnej verejnej súťaže. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej 

ponuky na nájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce 

a to: nebytové priestory o výmere 14 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí v budove 

obecného úradu, Brezolupy č. súp. 63, v obci Brezolupy, na pozemku parcely CKN 1/1, na 

liste vlastníctva č. 1100, pre obec Brezolupy, katastrálne územie Brezolupy. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje vyňatie ornej pôdy a následnú výstavbu 

obytných domov na základe prijatých žiadostí od p.  Michala Čibíka – parcela č. „C“ 969, LV 

č. 1407 a p. Ing. Martina Kyselicu – parcela č. „C“ 924, LV č. 1356 a „C“ 925, LV č. 843 

v k.ú. Brezolupy za stanovených podmienok: 

 

• Dodržanie aktuálneho stavebného zákona 

• Žiadatelia akceptujú 

 - obec nevybuduje prístupovú cestu, verejné osvetlenie, inžinierske siete 

 - obec nezabezpečí odvoz komunálneho odpadu a údržbu komunikácie, pokiaľ 

nebude    

   prístupová cesta spĺňať zákonné požiadavky  

• Žiadatelia berú na vedomie a akceptujú poľnohospodársku činnosť v blízkom okolí ich 

pozemkov – striekanie, prašnosť, hlučnosť a iné činnosti s tým spojené 



• Všetky náklady spojené s výstavbou a právne úkony hradia žiadatelia 

• Všetky požiadavky budú zazmluvnené pred začatím výstavby 

 

Pripojenie žiadateľov na obecný vodovod bude možný, až po napojení obecného vodovodu na 

nový zdroj pitnej vody. 

 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

                                                       


