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Zápisnica                                                                                                                                                                

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV,                                                                                   

konaného dňa : 28.06.2021 o 18.hod., v zasadačke obecného úradu                                                      

v Brehove. 

 

 

Prítomní : Marek Balog,  starosta obce, 

Poslanci OZ : Rudolf Balog, Mgr. Anna Balogová, Ingrid Tóthová, Ján Lasek,  

Zamestnanci obce:  Ing. Zuzana Lukáčová, zam. obce, PhDr. Darina Macová, zam. obce 

Kontrolórka obce :  

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok     

2020 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 

4.Výročná správa za rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 

7.  Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

8. Rozprava 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  
 

Zasadnutie  OZ otvoril a viedol starosta obce Marek Balog. Privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. Takisto 

skonštatoval, že poslancom OZ boli vopred doručené spolu s pozvánkou aj materiály 

k rokovaniu OZ. Vyzval poslancov o doplnenie programu rokovania. Keďže nikto 

nenavrhoval doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za schválenie programu. 

 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za rok     

2020 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 

4.Výročná správa za rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 

7.  Informatívna správa HK o vykonaných kontrolách  

8. Rozprava 

9. Záver 
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Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Z. Lukáčovú, a tiež určil 2 overovateľov 

zápisnice: I. Tóthová, R. Balog následne za tento návrh dal hlasovať. 

 

Hlasovanie za zapisovateľku: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

Hlasovanie za overovateľov: 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č.3 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, záverečný účet obce za 

rok 2020 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 

 

Starosta obce M. Balog skonštatoval, že  materiál bol kompletne doručený spolu so 

stanoviskami hlavnej kontrolórky a audítora. Stanovisko HK bolo odporúčanie OZ prijať 

záverečný účet za rok 2020 s výrokom : celoročné hospodárenie obce za rok 2020 sa 

schvaľuje bez výhrad.  
Účtovníčka obce Ing. Z. Lukáčová podala stručnú správu o VH za rok 2020 nakoľko v zmysle 

zákona obec po skončení rozpočtového roka súhrne spracuje údaje o rozpočtovom 

hospodárení do záverečného účtu obce, ktorý obsahuje – údaje o plnení rozpočtu, bilanciu 

aktív a pasív, vývoj dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách. Hospodárenie celkového 

rozpočtu za rok 2020 bol vo výške +13 778,32 €.  
Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške + 13 778,32 € . 

 

 

Po vyčerpaní všetkých otázok a pripomienok starosta obce M. Balog dal hlasovať .  
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Návrh na uznesenie : 

           Obecné zastupiteľstvo v Brehove berie na vedomie: 

I.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020. 

II.  Správu audítora za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje: 

 

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

            II. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia                                               

na tvorbu rezervného fondu  13 778,32 € 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

 

K bodu č. 4. Výročná správa za rok 2020  
 

Poslancov so znením Výročnej správy za rok 2020 oboznámil starosta obce M. Balog. Vo 

výročnej správe obce okrem údajov o hospodárení sa uvádzajú aj skutočnosti týkajúce sa 

stavu a vývoja obce napr. geografické, demografické údaje, symboly obce, história obce a tiež 

aj pohľadávky a záväzky obce.  

 

OZ berie na vedomie predloženú Výročnú správu obce Brehov za rok 2020 

 

K bodu č.5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č.03/2021. Skonštatoval, že materiál 

bol doručený poslancom a navrhnuté zmeny sú vypracované na základe reálnych potrieb 

obce. Účtovníčka obce Ing. Z. Lukáčová vysvetlila zmeny v rozpočtovom opatrení , kde  

plánované rozpočtové celkové príjmy v roku 2021 vo výške 263 951,00 € boli upravené na 

304 590,00 € plánované rozpočtové celkové  výdavky v roku 2021 vo výške 263 951,00 € 

boli upravené na 304 590,00 € konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný 

a nezmenený. 

Súčasťou rozpočtového opatrenia č.3/2021 je aj príloha č.1 – podrobný rozpis príjmových 

a výdavkových položiek. 
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Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove    schvaľuje   rozpočtové opatrenie č.3/2021 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021  

Starosta obce M.Balog, oboznámil obecné zastupiteľstvo s predloženým  návrhom plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 a zároveň aj s informatívnou správu o vykonaných 

kontrolách. Keďže tento bod bol bez pripomienok starosta obce M. Balog dal hlasovať .  

 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Brehove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

II. polrok 2021 . 

 

 

 

Hlasovanie 

za: jednohlasne 

proti:  

zdržal sa:  

 

K bodu č.8 Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  

Obecné zastupiteľstvo v Brehove   berie na vedomie   Informatívnu správu hlavnej 

kontrolórky o vykonaných kontrolách. 

K bodu č.9 Rozprava 

Rozprave sa rozoberala otázka ohľadom projektov na podporu zamestnanosti UoZ , 

plánovanej obecnej brigády, plánovaných obecných akciách na jeseň a sociálneho zariadenia 

v kultúrnom dome.  
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K bodu č.11 Záver 

Keďže sa vyčerpali všetky body programu rokovania, starosta obce sa poďakoval prítomným 

za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie  ukončené o hod.19:03 hod 

 

Zapísala:  Ing. Zuzana Lukáčová 

 

 

 

 

                                                                                    ............................................... 

                                                                                     Marek Balog- starosta obce 

 

 

Overovatelia :  

 

 

..................................................                                                   ................................................ 

           Ingrid Tóthová                             Rudolf Balog  


