
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

03. júna 2021 

 

PRÍTOMNÍ: Podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania a schválenie zmeny programu rokovania  

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov 

Starostka obce určila: zapisovateľka – Mgr. Miriam Poliačiková   

                                    overovatelia – Pavol Mačas a Ing. Peter Plášek 

3. Projekt cezhraničnej spolupráce – umiestnenie lavičiek 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie lavičiek v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou 

Březolupy, ktorá získala dotáciu na projekt Rybník Hluboček, spoločná prezentácia prírodného 

dedičstva Březolúp a Brezolúp. Obec Brezolupy ako cezhraničný prtner dostane dve lavičky, 

ktoré budú umiestnené na obecnom pozemku, parcela „C“ č. 341, LV č. 1100, k.ú. Brezolupy. 

Obec Brezolupy zaistí umiestnenie lavičiek, propagáciu projektu a zachová lavičky po celú 

dobu udržateľnosti projektu. 

 

4. Žiadosť o vyňatie z ornej pôdy 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo za stanovených podmienok žiadosť o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy na parcele „C“ č. 910, LV č. 1422, k.ú. Brezolupy, o výmere 800 m2. 

Dôvodom preklasifikovania ornej pôdy na stavebný pozemok, je plánovaná výstavba rodinného 

domu. Žiadateľ Ľuboš Ragan je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. 

 

• Dodržanie aktuálneho stavebného zákona 

• Žiadateľ bude akceptovať 

 - obec nevybuduje prístupovú cestu, verejné osvetlenie, inžinierske siete 

 - obec nezabezpečí odvoz komunálneho odpadu a údržbu komunikácie, pokiaľ nebude 

prístupová cesta spĺňať zákonné požiadavky  

• Žiadateľ berie na vedomie a akceptuje poľnohospodársku činnosť v blízkom okolí jeho 

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

• Všetky náklady spojené s výstavbou a právne úkony hradí žiadateľ 

 

5. Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo na odporučenie stavebnej komisie neschválilo kúpu obecného majetku 

– pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Brezolupy, parcela „C“ č. 219, LV č. 1100, k.ú. 

Brezolupy, výmera 20 m2, susediaci s parcelou č. 383/5, ktorej vlastníci sú Vladimír Varhaník 

a Miriam Varhaníková. O kúpu žiadali z dôvodu lepšieho prístupu k pozemku z miestnej 

komunikácie. 



Stavebná komisia zamietla pre obec Brezolupy nevýhodný odpredaj, nakoľko sa na danej 

parcele nachádza dažďová kanalizácia v ochrannom pásme, potrubie obecného vodovodu, nad 

parcelou vedie elektrické vedenie, ktoré môže byť v budúcnosti zakabelizované do zeme. Po 

odpredaji časti pozemku, by vznikol nedostatočný priestor pre väčšie mechanizmy, v prípade 

akejkoľvek poruchy. 

   

6. Prerokovanie právnych úkonov na zápis do katastra nehnuteľností – prijatie daru 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo od pána Pavla Stanka dar, ktorým je parcela „C“ č. 797/1, 

s výmerou 664 m2, LV č. 1421, k.ú. Brezolupy. Ide o parcelu v blízkosti športového areálu, 

altánku a nachádzajú sa tu stoly, ktoré sú využívané počas športových i kultúrnych podujatí. 

 

7. Kompenzácia za znehodnotenie pozemku pri výstavbe vodovodu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  kompenzáciu 500 eur Ing. Petrovi Vinklerovi z dôvodu, že 

cez jeho parcelu „C“, č. 970, LV č.1212, k.ú. Brezolupy, bude viesť vodovodné potrubie, čím 

dôjde k zaťaženiu a zníženiu hodnoty pozemku v jeho vlastníctve.  

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezolupy 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu obce za rok 2020, s ktorou OZ oboznámila na zasadnutí starostka Iveta 

Rosová. 

Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom 

súlade s ustanovením § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

definujúcim prebytok rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce 

a schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je taktiež 

v súlade s § 10 písm. ods. 3 písm. a) a b), potvrdzujúcom jeho vnútorné členenie na bežné 

príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový 

rozpočet).  

Potvrdzujem, že z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 

rozpočtu,  resp. z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (napríklad § 

48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny), ktoré možno použiť v obci 

v nasledujúcich rokoch, alebo ktoré bola obec povinná vrátiť poskytovateľovi.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, doporučujem OZ v Brezolupoch  záverečný účet obce 

schváliť.  

9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2020 

bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 18 240,16 eur. 

 

10. Žiadosť o povolenie výstavby lavičky 

 



Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Lucie Lehockej o výstavbu lavičky, ktorá bude 

umiestnená na parcele „C“ č. 931, LV 1100, k.ú. Brezolupy. Lavička bude plne uhradená vďaka 

projektu ViewBench. 

 

11. Rôzne, diskusia 

 

Starostka informovala OZ, že: 

- sme z projektu Nadácie ZSE, získali finančný príspevok 600 € na zmodernizovanie 

detského ihriska v obci Brezolupy – na detské ihrisko sme zakúpili nový prvok.  

- Dňa 3. júla 2021 by sme chceli zrekonštruovať detské ihrisko – vymeniť pokazené 

dosky, vybrúsiť a nanovo natrieť, zabetónovať zakúpený prvok. 

- O povinnosti schváliť obecným zastupiteľstvom odplatu zástupkyni starostky za 

činnosť koordinátora sčítania obyvateľov z dotácie určenej na tento účel 

- Poslanec Ing. Peter Plášek sa informoval, či nebude pojazdný autobus očkovať starších 

ľudí, ktorí nemajú možnosť na očkovanie cestovať. 

 

12. Uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program OZ a zmenu programu rokovania v obci Brezolupy 

• Projekt cezhraničnej spolupráce – umiestnenie lavičiek 

• Žiadosť o vyňatie z ornej pôdy 

• Prerokovanie právnych úkonov na zápis do katastra nehnuteľností – prijatie daru 

• Kompenzáciu za znehodnotenie pozemku pri výstavbe vodovodu 

• Záverečný účet obce Brezolupy za rok 2020 

• Žiadosť o povolenie výstavby lavičky 

• Odplatu za činnosť koordinátora sčítania obyvateľov 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Brezolupy 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku 

 

 

 

Zapísala:                                                                         Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 03. júna 2021 

Overili:  

Pavol Mačas 

Ing. Peter Plášek 



Uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 03. júna 2021 

 

Uznesenie č. 10/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Programu schôdze OZ. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                              Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 11/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje zmenu Programu schôdze OZ, bod 10. 

Žiadosť o povolenie výstavby lavičky.    

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                              Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 12/2021, zo dňa 03.06.2021 

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. 13/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie lavičiek v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou 

Březolupy, ktorá získala dotáciu na projekt Rybník Hluboček, spoločná prezentácia prírodného 

dedičstva Březolúp a Brezolúp. Obec Brezolupy ako cezhraničný partner dostane dve lavičky, 

ktoré budú umiestnené na obecnom pozemku, parcela „C“ č. 341 LV č. 1100, k.ú. Brezolupy. 

Obec Brezolupy zaistí umiestnenie lavičiek, propagáciu projektu a zachová lavičky po celú 

dobu udržateľnosti projektu. 

 

Priebeh hlasovania:  

 

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                         Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 14/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za stanovených podmienok žiadosť o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy na parcele „C“ č. 910, LV č. 1422, k.ú. Brezolupy, o výmere 800 m2. 

Dôvodom preklasifikovania ornej pôdy na stavebný pozemok, je plánovaná výstavba rodinného 

domu. Žiadateľ Ľuboš Ragan je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 



Za:   4                                    Proti:       0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 15/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu obecného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa na 

parcele „C“ č. 219, LV č. 1100, k.ú. Brezolupy, výmera 20 m2, susediaci s parcelou č. 383/5, 

k.ú. Brezolupy, ktorej vlastníci sú Vladimír Varhaník a Miriam Varhaníková. O kúpu žiadali 

z dôvodu lepšieho prístupu k pozemku z miestnej komunikácie. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   0                                       Proti:    4                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 16/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od pána Pavla Stanka dar, ktorým je parcela č. 797/1, 

s výmerou 664 m2 . Ide o parcelu v blízkosti športového areálu, altánku, kde sa nachádzajú aj 

stoly, ktoré sú využívané počas športových i kultúrnych podujatí. 

                                        

Uznesenie č. 17/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  kompenzáciu 500 eur Ing. Petrovi Vinklerovi z dôvodu, že 

cez jeho parcelu „C“, č. 970, LV č.1212, k.ú. Brezolupy, bude viesť vodovodné potrubie, čím 

dôjde k zaťaženiu a zníženiu hodnoty pozemku v jeho vlastníctve. Vybudované vodovodné 

potrubie bude slúžiť obci Brezolupy a jej obyvateľom. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:  4                                        Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 18/2021, zo dňa 03.06.2021 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020, 

s ktorou OZ oboznámila na zasadnutí starostka Iveta Rosová. 

Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom 

súlade s ustanovením § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

definujúcim prebytok rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce 

a schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je taktiež 

v súlade s § 10 písm. ods. 3 písm. a) a b), potvrdzujúcom jeho vnútorné členenie na bežné 

príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový 

rozpočet).  

Potvrdzujem, že z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 

rozpočtu,  resp. z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (napríklad § 

48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny), ktoré možno použiť v obci 

v nasledujúcich rokoch, alebo ktoré bola obec povinná vrátiť poskytovateľovi.  



Vzhľadom na uvedené skutočnosti, doporučujem OZ v Brezolupoch  záverečný účet obce 

schváliť.                                         

                                                                               

Uznesenie č. 19/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2020 

bez výhrad.  

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                          Proti:    0                                             Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 20/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 18 240,16 eur. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                          Proti:    0                                             Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 21/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lucie Lehockej o výstavbu lavičky, ktorá bude 

umiestnená na parcele „C“ č. 931, LV 1100, k.ú. Brezolupy. Lavička bude plne uhradená vďaka 

projektu ViewBench. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                          Proti:    0                                             Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 22/2021, zo dňa 03.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny za činnosť koordinátora SOBD 21 

zástupkyni starostky z dotácie určenej na tento účel. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 4 

Za:   4                                          Proti:    0                                             Zdržal sa:  0 

Zapísala:                                                                                Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                         Iveta Rosová 

Dňa: 03. júna 2021 

Overili:  

Pavol Mačas    ..............................     Ing. Peter Plášek    ......................................... 


