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Obec BRUTOVCE 
Brutovce 95, 053 73 Brutovce  

 

      +421 908 577 381 
   obec@brutovce.sk 
    www.brutovce.sk 

IČO: 00328979     

DIČ: 202 072 7643 
 

 

Zápisnica 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach konaného dňa 17.03.2021  

o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  
 
 
Prítomní poslanci:                 podľa prezenčnej listiny, Alžbeta Biroščáková – online,  
Hlavný kontrolór obce:         Mgr. Jozef Jendrichovský - online 
Hostia:                                   podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia    
4. Kontrola uznesení 
5. RO 1/2021 - Použitie rezervného fondu - schválenie 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 - informácia   
7. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky - schválenie 
8. VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Brutovce - schválenie  
9. Informácie o správe obce 
10. Diskusia   
11. Schválenie uznesenia  
12. Záver 

1.Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala prítomných poslancov a otvorila 15. zasadnutie ObZ. 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 Dávida Hockicka 
a Ing. Daniela Hockicka. 
 

Uznesenie 76/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko, Michal Biroščák, Alžbeta Biroščáková   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                             Mária Petreková, starostka obce 
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3. Schválenie programu zasadnutia 
Starostka obce prečítala program dnešného zasadnutia, poslanci súhlasia s návrhom. 
 

Uznesenie 77/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach schvaľuje program zasadnutia. 
Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko, Michal Biroščák, Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                             Mária Petreková, starostka obce 
 
 
 
4. Kontrola uznesení: 
 
Uznesenie 72/2020 

Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predošlých zasadnutí boli splnené.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
 
5. RO č.1/2021  Použitie rezervného fondu /RF/ - schválenie   

Starostka obce informovala o plánovanej realizácii projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v obci Brutovce - 1. etapa “ v mesiacoch 4 - 5/2021 a z tohto dôvodu navrhuje použitie rezervného fondu vo 
výške 4 843,11 € na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce - 1. etapa“. Po spracovaní 
záverečného účtu v júni budú prevedené finančné prostriedky z predchádzajúceho roku do RF, ktoré 
doporučujeme použiť na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brutovce - 1. etapa“. 

 

Uznesenie 78/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach schvaľuje RO č. 1/2021 – použitie rezervného fondu vo výške 
4 843,11 € na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci v Brutovce“. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko, Michal Biroščák, Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 - informácia  

Starostka prečítala poslancom Správu o kontrolnej činnosti - tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
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7. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky - schválenie 
Starostka informovala poslancov, že strecha na Dome nádeje v obci  je v havarijnom stave a je potrebná 

rekonštrukcia. Obec zaslala žiadosť o dotáciu na opravu strechy na PSK, kde sme dostali odpoveď, že na tento 
projekt nemôže byť poskytnutá dotácia z ich programu. Taktiež MF SR tento rok neposkytuje dotácie na 
individuálne potreby obcí. Jedným z riešení je vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  na tento účel. Je potrebné osloviť 
širokú verejnosť , organizácie majúce nejaký vzťah k obci a týmto spôsobom zadovážiť finančné prostriedky na 
rekonštrukciu strechy na Dome nádeje. Tvorí prílohu zápisnice.  
  
 

Uznesenie 79/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach schvaľuje Dobrovoľnú zbierku na projekt: „Rekonštrukcia Domu 
nádeje v obci Brutovce“  
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko, Michal Biroščák, Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
 
 
8. VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brutovce – schválenie  

Starostka obce informovala, že návrh VZN bol zverejnený na ÚT obce a na webovom sídle obce dňa 
1.3.2021. Zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky, a tak po prerokovaní návrhu na zasadnutí ObZ 
schvaľuje toto VZN.  

Uznesenie 80/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach schvaľuje VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brutovce.   
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko, Michal Biroščák, Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
9. Informácie o správe obce 
Starostka informovala poslancov: 

- Zaslanie  žiadosti na SPF ohľadne pozemkov v obci na výstavbu / doposiaľ PD v Brutovciach 
neodpovedalo k tejto veci.  
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- V obci sa uskutočňuje každý druhý týždeň  testovanie  na COVID-19, boli rozdané respirátory 
a dezinfekcia občanom za pomoci DHZ, ktoré taktiež pravidelne vykonáva dezinfekciu priestorov pred 
testovaním a po testovaní, dezinfekciu VP ( detského ihriska, autobusovej zástavky, lavičiek a nádoby 
na zber odpadov a vchodové brány do dvorov).  

- Príprava podkladov k prieskumu trhu na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia  miestnych komunikácií 
v obci Brutovce - 1. etapa“. 

- Vyhlásenie výzvy z POD na rok 2021 - návrh požiadať z POD. 
- Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku.    
- Geodet príde vytýčiť parcelu 263/4, ktorú odkúpila obec.  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
 
 
7. Diskusia: 
Starostka ešte informovala, že je vyhlásená aj výzva z MIRRaI SR, avšak obec nie je  oprávnený žiadateľ. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1: Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.2: Prezenčná listina z 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.3: Zápisnica v ručne písanej podobe 
Príloha č.4: Správa o kontrolnej činnosti HK obce Brutovce za rok 2020 
Príloha č.5: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  
Príloha č.6: VZN č. 1/2021  


