
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

14. decembra 2020 

 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, schválenie zmeny programu rokovania  

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila: zapisovateľka – Mgr. Miriam Poliačiková   

                                    overovatelia – Pavol Mačas a Beáta Valovčiaková 

3. Žiadosť o vydanie súhlasu na stavebné povolenie na stavbu rodinného domu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pánovi Mgr. Viliamovi Kolenčíkovi súhlas na vydanie 

stavebného povolenia na stavbu rodinného domu na pozemku nachádzajúceho sa v katastri 

nehnuteľností SR, vedenom v katastrálnym odborom OÚ Bánovce nad Bebravou, obec 

Brezolupy, k.ú. Brezolupy, zapísaný na LV č. 4352 – parcela registra  „C“, parcela č. 1655 – 

ostatná plocha o výmere 1475m2. 

 

4. Rozpočtové opatrenia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenia, ktoré budú vykonané bez celkovej 

zmeny rozpočtu. 

 

5. Schválenie rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022, 2023 

 

A/ Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2021-2023, s ktorým nás oboznámila p. Libuša Zajacová, pracovníčka 

OÚ. 

Záver stanoviska: Pri prehodnocovaní položiek vlastných príjmov s rozpočtom obce 

a predpokladanou skutočnosťou r. 2020, je navrhovaný rozpočet na rok 2021 reálne zostavený 

a preto na základe uvedených skutočností doporučujem predložený „Návrh rozpočtu obce 

Brezolupy na rok 2021“ Obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený rozpočet na rok 2021, s výhľadom na rok 

2022, 2023. 

 

6. Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo cezhraničnú spoluprácu, o ktorú nás požiadal pán starosta 

Peter Kukla z Břzolúp - ide o spoluprácu na projekte: Rybník Hluboček, spoločná prezentácia 

prírodného dedičstva Březolúp a Brezolúp.  

 

 



7. Rôzne, diskusia 

 

8. Uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Zmenu programu rokovania OZ a  program v obci Brezolupy 

• Žiadosť o vydanie súhlasu na stavebné povolenie na stavbu rodinného domu 

• Rozpočtové opatrenia 

• Schválenie rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na r. 2022, 2023 

• Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

 

9. Záver 

Starostka obce Iveta Rosová poďakovala všetkým za spoluprácu poslancov počas celého roka 

a popriala všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky, plné rodinnej pohody a zdravia. 

 

Zapísala:                                                                      Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 18.decembra 2020 

 

         Overili:  

Pavol Mačas 

Beáta Valovčiaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na prijatie uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 14. decembra 2020 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje zmenu Programu schôdze a program 

schôdze OZ. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                              Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

                                                         Uznesenie č. 43/2020 

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 Beáta Valovčiaková 

    

 

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch   schvaľuje pánovi Mgr. Viliamovi Kolenčíkovi súhlas 

na vydanie stavebného povolenie na stavbu rodinného domu na pozemku nachádzajúceho sa 

v katastri nehnuteľností SR, vedenom v katastrálnym odborom OÚ Bánovce nad Bebravou, 

obec Brezolupy, k.ú. Brezolupy, zapísaný na LV č. 4352 – parcela registra  „C“, parcela č. 

1655 – ostatná plocha o výmere 1475m2. 

 

Priebeh hlasovania:  

 

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                      Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia, ktoré budú vykonané bez celkovej 

zmeny rozpočtu. 

 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                     Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

                                                      

 

 



Uznesenie č. 46/2020 

A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2021-2023, s ktorým nás oboznámila p. Libuša Zajacová, pracovníčka 

OÚ. 

Záver stanoviska: Pri prehodnocovaní položiek vlastných príjmov s rozpočtom obce 

a predpokladanou skutočnosťou r. 2020, je navrhovaný rozpočet na rok 2021 reálne zostavený 

a preto na základe uvedených skutočností doporučujem predložený „Návrh rozpočtu obce 

Brezolupy na rok 2021“ Obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený rozpočet na rok 2021, s výhľadom na rok 

2022, 2023. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cezhraničnú spoluprácu, o ktorú nás požiadal pán starosta 

Peter Kukla z Břzolúp - ide o spoluprácu na projekte: Rybník Hluboček, spoločná prezentácia 

prírodného dedičstva Březolúp a Brezolúp.  

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

 

 
 

 


