
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

26. augusta 2021 

 

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 Beáta Valovčiaková 

3. Poverenie starostky obce rokovať so ZSVS a.s. o možnostiach prevzatia obecného 

vodovodu 

 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce rokovať so ZSVS a.s. o možnostiach prevzatia 

obecného vodovodu. 

 

4. Zmena rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Brezolupy 

 

A/ Uvoľnenie z rezervného fondu 10 000€ na dofinancovanie rekonštrukcie ústredného 

kúrenia, ktoré sa začne robiť v polovici septembra na Obecnom úrade v Brezolupoch.  

B/ Uvoľnenie z rezervného fondu 4 000€ na obnovenie zokruhovania a napojenia obecného 

vodovodu na moste, pri potoku. 

C/ Uvoľnenie z rezervného fondu 6 000€ na výmenu poškodeného potrubia na vodojeme. 

 

5. Oboznámenie sa so správou audítora 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora, s ktorou nás oboznámila 

starostka obce. Audit prebiehal dňa 23.08.2021 a stanovisko audítora je nasledovný: 

 

Účtovná závierka obce poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie obce Brezolupy k 31.12.2020.  Výsledky jej hospodárenia a peňažné 

toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

V kontrolných systémoch obce a ďalších kontrolovaných oblastiach  sme neidentifikovali 

významné nedostatky. 

   

6. Rôzne, diskusia 

 

Starostka informovala OZ, že: 

 Dňa 18.09.2021 budú v Obci Brezolupy hody – odohrá sa majstrovský futbalový 
zápas, bude hrať skupina Systém, pre deti bude pripravený skákací hrad a občerstvenie 

pre všetkých občanov. 

 



7. Uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 Program OZ v obci Brezolupy 

 Poverenie starostky obce rokovať so ZSVS a.s. o možnostiach prevzatia 

obecného vodovodu 

 Zmenu rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

 Stanovisko audítora 

 

8. Záver 

Starostka obce ukončila rokovanie OZ. 

Zapísala:                                                                         Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 31. augusta 2021 

Overili:  

Marián Jandák 

Beáta Valovčiaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 26. augusta 2021 

 

Uznesenie č. 22/2021, zo dňa 26.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Programu schôdze OZ. 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                               Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 23/2021, zo dňa 26.08.2021 

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

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

Marián Jandák a Beáta Valovčiaková 

    

 

Uznesenie č. 24/2021, zo dňa 26.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce rokovať so ZSVS a.s. o možnostiach prevzatia 

obecného vodovodu. 

 

Priebeh hlasovania:  
 

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                         Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 25/2021, zo dňa 26.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brezolupy 

 

A/ Uvoľnenie z rezervného fondu 10 000€ na dofinancovanie rekonštrukcie ústredného 

kúrenia. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                    Proti:       0                                         Zdržal sa:  0 

 

B/ Uvoľnenie z rezervného fondu 4 000€ na obnovenie zokruhovania a napojenia obecného 

vodovodu na moste, pri potoku. 

 

Priebeh hlasovania:  



Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

 

C/ Uvoľnenie z rezervného fondu 6 000€ na výmenu poškodeného potrubia na vodojeme. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 26/2021, zo dňa 26.08.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora. 

 

                                                                               

                                                                               

 

Zapísala:                                                                                Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                         Iveta Rosová 

Dňa: 31. augusta 2021 

Overili:  

Marián Jandák 

Beáta Valovčiaková 

 

 


