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Zápisnica 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach konaného dňa 11.10.2020 o 13.00 
hod. v zasadačke OcÚ. 

 
 
Prítomní poslanci:                 podľa prezenčnej listiny, A. Biroščáková – ospravedlnená,  
                                               Ing. D. Hockicko  -  ospravedlnený 
Hlavný kontrolór obce:         Mgr. Jozef Jendrichovský - ospravedlnený 
Hostia:                                   podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia    
4. Kontrola uznesení  
5. Schválenie prijatia návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR  
6. Informácia o správe obce  
7. Diskusia   
8. Schválenie uznesenia  
9. Záver 
 
1.Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a otvorila 12. zasadnutie. A. Biroščáková – 
ospravedlnená a Ing. D. Hockicko – ospravedlnený. Starostka konštatovala, že dnešné zasadnutie je 
uznášaniaschopné. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starostka obce určila za zapisovateľa Mgr. Romana Štelbackého a za overovateľov zápisnice Michala 
Biroščáka a Dávida  Hockicka. 
 
3. Schválenie programu zasadnutia 
Starostka obce prečítala program dnešného zasadnutia, poslanci súhlasia s návrhom. 
 
 

Uznesenie 65/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  schvaľuje  

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice a program zasadnutia  

Hlasovanie:    

Za: 3   Dávid Hockicko, M. Biroščák,  Mgr. R. Štelbacký 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2   A. Biroščáková, Ing. D. Hockicko 

                                                                                             Mária Petreková, starostka obce 

 

4. Kontrola uznesení: 

Starostka prečítala kontrolu uznesení - tvorí prílohu zápisnice   
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Uznesenie 61/2020 - odkúpenie par. č. 263 o výmere 975 m2  

Starostka informovala, že bol oslovený geodet pre spracovanie predmetného GP, ktorý predloží 

kupujúci. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   

 

 

5.  Schválenie prijatia návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR  
 

Starostka informovala, že na základe uznesenia Vlády SR môže byť poskytnutá návratná finančná 

výpomoc (NFV) pre obce z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

ochorenia  COVID – 19. Pre našu obec je to 2 582,00 €.  

 

Návrh účelu  použitia NFV: 

- na rekonštrukciu MK,  

- oprava strechy na DS - nakoľko je NFV potrebné použiť do konca roka 2020, poveternostné 

podmienky na tieto účely nie sú vyhovujúce,  

- OcÚ údržba a oprava priestorov obecného úradu,  

- odkúpenie časti par. č. 263 a náklady s tým súvisiace.  

 

ObZ schválilo použitie na údržbu a opravy priestorov obecného úradu a odkúpenie časti par. č. 263 

a náklady s tým súvisiace. 

Hlavný kontrolór obce pripravil stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania, ktoré starostka prečítala poslancom. – Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie 66/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach 

A/ berie na vedomie 

1. Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré starostka 

prečítala poslancom.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach 

B/ schvaľuje 

 

1. Prijatie NFV v celkovej sume 2 582,00 € 

2. Použitie NFV na údržbu a opravy priestorov obecného úradu a odkúpenie časti par. č. 263 

a náklady s tým súvisiace. 

 Hlasovanie: 

Za: 3   Dávid Hockicko, M. Biroščák,  Mgr. R. Štelbacký 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2   A. Biroščáková, Ing. D. Hockicko 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
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6. Informácia o správe obce  
Starostka informovala poslancov o skolaudovaní Hasičskej zbrojnice. Dôchodcom boli doručené rúška 

a dezinfekcia. Pravidelne sa dezinfikujú verejné priestory, zabezpečuje sa odvoz seniorov k lekárovi 

a vykonávajú sa bežné nákupy pre seniorov podľa ich potrieb. Ďalej informovala o neschválení dotácie 

na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach berie na vedomie. 

 
7. Diskusia    

Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu priebežne. 

 

8. Schválenie uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo uznesenia priebežne počas rokovania. 

9. Záver 

Starostka obce Brutovce poďakovala prítomným za účasť. 

Zapisovateľ: :  Mgr. Roman Štelbacký    

 

Overovatelia zápisnice:  Michal Biroščák 

                                           Dávid Hockicko 

  

 _____________________ 

           Mária Petreková  

              starostka obce  

 


