
Zápisnica zo zastupiteľstva obce Brezolupy, konaného dňa  

04. novembra 2021 

 

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 – Marián Jandák a Beáta Valovčiaková 

3. Žiadosť o vyňatie z ornej pôdy 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti Master real BN s.r.o.,  o vydanie 

stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rodinného domu na pozemkoch 

parc.č. 317/1 v katastrálnom území Brezolupy a pozemok parc.č. 317/3 v katastrálnom území 

Brezolupy. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra k prijatiu úveru obce 

Brezolupy.  

 

5. Prerokovanie podmienok a spôsobu prijatia bankového úveru 

 

VÚB banka poslala 2 návrhy na úverovú zmluvu, ktoré sa navzájom líšili úrokovou sadzbou. 

Návrh zmluvy č. 1 mal fixnú úrokovú sadzbu vo výške 0,5 % na celé obdobie splácania úveru. 

Návrh zmluvy č. 2 mal variabilný úrok, pričom fixácia úroku bola len na prvých 12 mesiacov 

a to 0,39 %. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  

A) Návrh zmluvy č.1 z VÚB banky  na úver so sumou 25 000€, na kapitálové výdavky. 

B) Použitie rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s obecným vodovodom. 

   

6. Zmena a úprava rozpočtu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu rozpočtu – navýšenie rozpočtu o úver a rozpočtové 

opatrenie č.2.  

 

7. Žiadosť o povolenie umiestnenia líniovej stavby – rozšírenie NNK distribučného 

rozvodu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo na žiadosť p. Martina Kyselicu povolenie umiestnenia líniovej 

stavby – rozšírenie NNK distribučného rozvodu na pozemku parc.č. 924, 925 v k.ú. Brezolupy, 



zapísané na LV č. 1356, 843 na obecnej parcele č. 920, 892, k.ú. Brezolupy z dôvodu 

zamýšľanej výstavby rodinných domov. 

 

8. Rôzne, diskusia 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť p. Ďuračku a p. Poštrkovej o spevnenie 

obecnej cesty par.č. 1576, k.ú. Brezolupy. V rámci rokovania OZ boli prijaté návrhy, ktoré 

budú riešené s dopravným inšpektorátom.  

 

9. Prehľad prijatých uznesení 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program OZ a zmenu Programu OZv obci Brezolupy 

• Žiadosť o vyňatie z ornej pôdy 

• Návrh zmluvy č.1 z VÚB banky  na úver so sumou 25 000€, na kapitálové výdavky. 

• Použitie rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s obecným vodovodom. 

• Zmena a úprava rozpočtu 

• Žiadosť o povolenie umiestnenia líniovej stavby – rozšírenie NNK distribučného 

rozvodu 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

• Zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

• Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu bankového úveru 

• Žiadosť o spevnenie cesty 

 

10.   Záver 

Starostka obce ukončila rokovanie OZ. 

Zapísala:                                                                         Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                   Iveta Rosová 

Dňa: 8. novembra 2021 

Overili:  

Marián Jandák 

Beáta Valovčiaková 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia OZ v Brezolupoch dňa 04. novembra 2021 

 

Uznesenie č. 27/2021, zo dňa 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch schvaľuje Programu schôdze OZ  zmenu Programu OZ 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                                   Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 28/2021, zo dňa 04.11.2021 

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. 29/2021, zo dňa 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Master real BN s.r.o.,  o vydanie 

stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rodinného domu na pozemkoch 

parc.č. 317/1 v katastrálnom území Brezolupy o výmere 500 m2 a pozemok parc.č. 317/3 

o výmere 49 m2 v katastrálnom území Brezolupy. 

 

Priebeh hlasovania:  

 

Prítomní poslanci: 5 

   Za:   3                                         Proti:    0                                         Zdržal sa:  2 

Uznesenie č. 30/2021, zo dňa 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra k prijatiu úveru obce 

Brezolupy.  

 

Priebeh hlasovania:  

 

Prítomní poslanci: 5 

   Za:   3                                         Proti:    0                                         Zdržal sa:  2 

Uznesenie č. 31/2021, zo dňa 04.11.2021 

VÚB banka poslala 2 návrhy na úverovú zmluvu, ktoré sa navzájom líšili úrokovou sadzbou. 

Návrh zmluvy č. 1 mal fixnú úrokovú sadzbu vo výške 0,5 % na celé obdobie splácania úveru. 

Návrh zmluvy č. 2 mal variabilný úrok, pričom fixácia úroku bola len na prvých 12 mesiacov 

a to 0,39 %. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 

A/ Návrh zmluvy č.1 z VÚB banky  na úver so sumou 25 000€, na kapitálové výdavky. 

 



Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                    Proti:       0                                         Zdržal sa:  0 

B/ Použitie rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s obecným vodovodom. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 32/2021, zo dňa 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmenu rozpočtu – navýšenie rozpočtu o úver a rozpočtové 

opatrenie č.2.  

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                         Zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 33/2021, zo dňa 04.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schválilo na žiadosť p. Martina Kyselicu  povolenie umiestnenia líniovej 

stavby – rozšírenie NNK distribučného rozvodu na pozemku parc.č. 924, 925 v k.ú. Brezolupy, 

zapísané na LV č. 1356, 843 na obecnej parcele č. 920, 892, k.ú. Brezolupy z dôvodu 

zamýšľanej výstavby rodinných domov. 

 

Priebeh hlasovania:  

Prítomní poslanci: 5 

Za:   5                                       Proti:    0                                                      

                                                                              

 

Zapísala:                                                                                Starostka obce: 

Mgr. Miriam Poliačiková                                                         Iveta Rosová 

Dňa: 08. novembra 2021 

Overili:  

Marián Jandák 

Beáta Valovčiaková 

 

 

 


