
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BREŽANOCH 
 

UZNESENIA   
 z 15. riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  21.12.2020 

v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

 

 A)  Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

l.    Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.  

2. Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia a úlohy na ďalšie 

obdobie. 

 

B. Obecné zastupiteľstvo k o n š t a t u j e,  ž e:  
 
1. Pán Ing. Peter Guman zložil sľub poslanca OZ v Brežanoch 
  

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie 1/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

a)  Program rokovania  OcZ  č . 15/2020      

c)  Za overovateľov zápisnice boli určení p.Ing. Guman, p. Bartko 

             a za .zapisovateľku p. Gabriela .Dinisová 

                   

 

Uznesenie 2/12/2020 

a.) schvaľuje predložený návrh  rozpočtu obce na rok 2021 v objeme: 
          bežné príjmy      52 250  € 
          bežné výdavky                          45 550  € 
          výsledok  bežného rozpočtu           6 700  € 
  
          kapitálové príjmy               0 € 
          kapitálové výdavky                        6 700 € 
          výsledok kapitálového rozpočtu        -   6 700 € 
 
 
Príjmy celkom   52 250 € 
Výdaje celkom  52 250 € 
 
b.) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023, 
 
c.) v súlade s § 11, odst. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , obecné 
zastupiteľstva splnomocňuje starostku obce vykonať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného 
rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok 



bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej 
v kompetencií obecného zastupiteľstva. 
  
                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                          Zodp.: starostka obce 
  
 

 

Uznesenie 3/12/2020 

 Obecné zastupiteľstvo obce Brežany s c h v a ľ u j e   VZN číslo 1/2020 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Brežany.   
  
                                                                                                               Zodp.: starostka obce 

 
 
Uznesenie  4/12/2020  
 

Obecné zastupiteľstvo v Brežanoch schvaľuje príspevok pre greckokatolický kostol sv. 
Lukáša.  220€ 

 
                                                                                                                                               
Zodp.: starostka obce 

 
        
Uznesenie  5/12/2020  
OZ  schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na PSK na šport a kultúru  
 
 Zodp.: starostka obce 
 
 
 
Uznesenie  6/12/2020  
OZ schvaľuje podanie žiadosti na most- priepust na vyšnom konci. 
 
 Zodp.: starostka obce 
 
 
 
Uznesenie  7/12/2020  
Zmluvy ( právna pomoc, kúpne zmluvy) nenadobúdajú právoplatnosť pre zhodu hlasov pri 
hlasovaní. 
 
Hlasovanie  za schválenie zmlúv: Miroslav Janič, Ing. Peter Guman 
              Proti schváleniu zmlúv:  Jozef Bartko, Jaroslav Štofan    
 
 
Uznesenie  8/12/2020  
 
OZ schvaľuje plán aktivít na rok 2021. 
 Zodp.: starostka obce 



 
Uznesenie č. 9/12/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie Ing. Martiny Bednárovej, bytom Brežany 
66, o ukončení mandátu poslanca obce Brežany k 11.12.2020.  Nakoľko klesol počet 
poslancov pod stanovený počet 5, žiada MV SR o vyhlásenie nových volieb na miesto 
poslanca OZ Brežany. 
 
                                                                                          
Uznesenie č. 10/12/2020 
OZ schvaľuje odmeny poslancom: 
Bartko Jozef     -  450€   
Ing. Bednarová – 200€ 
Miroslav Janič  -  200€ 
Jaroslav Štofan -  150€ 
 Zodp.: starostka obce 
 
Uznesenie č. 11/12/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavnú kontrolórku obce Katarínu Vaškovu. 
 
 
 
 
 
 
V Brežanoch 21.12.2020 
                                                                                            Mgr. Mária Gumanová 
                                                                                            Starostka obce 
 


