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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 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach konaného dňa 30.06.2021 

o 20.00 hod. v zasadačke obecného úradu 
 
Prítomní poslanci:                 podľa prezenčnej listiny 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020   

Záverečný účet obce Brutovce za rok 2020 – schválenie  

6. RO č. 2/2021 – informácia , RO č. 3/2021 – schválenie 

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – A. Hockicková 

8. Informácie o priebehu vysporiadania parcely C-KN 416  

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brutovce na II. polrok 2021 – schválenie 

10. Realizované projekty v I. polroku 2021 – informácia   

11. Informácie o správe obce 

12. Diskusia   

13. Schválenie uznesenia  

14. Záver 

1.Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané pozvánkou zo dňa 23.06.2021. Starostka obce privítala 
prítomných poslancov a otvorila 16. zasadnutie ObZ. Starostka konštatovala, že dnešné zasadnutie  
je uznášaniaschopné. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starostka obce určila za zapisovateľku  Valériu Lilekovú a za overovateľov zápisnice Alžbetu Biroščákovú 
a Michala Biroščáka. 
 

Uznesenie 81/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. 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 programu, ktorý dostali  
v pozvánke. 
 

Uznesenie 82/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. 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: 
Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predošlých zasadnutí boli splnené.  
 
Obecné zastupiteľstvo  v Brutovciach  
Berie na vedomie 
1. Kontrolu uznesení  
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 - Záverečný účet obce Brutovce 
za rok 2020 – schválenie  
Starostka obce informovala, že hlavný kontrolór sa ospravedlnil z účasti na dnešnom zasadnutí, zaslal 
stanovisko k ZÚ, ktorý poslanci dostali s pozvánkou. V závere odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať Návrh 
ZÚ obce Brutovce za rok 2020 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Referentka obce 
oboznámila poslancov so ZÚ obce. Tvorí prílohu zápisnice.  
Návrh na uznesenie: 
 
                                                                               Uznesenie 83/2021 
   
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
A/ berie na vedomie  
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu ZÚ obce za rok 2020  
B/ schvaľuje 
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  
5 142,57 €. 
 
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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6. RO č.2/2021 – informácia, RO č.3/2021  – schválenie   
Poslancom bol predložený  návrh RO č. 2/2021, v ktorom sú zapracované účelovo určené dotácie - tvorí 
prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.  
RO č. 3/2021 – tvorí prílohu zápisnice  

 

Uznesenie 84/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
A/ berie na vedomie  
1. RO č. 2/2021 
B/schvaľuje 
1. RO č. 3/2021  
 
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 
 
 
 
7. Žiadosť o odkúpenie  pozemku A. Hockicková 
Dňa 9.4.2021 bola zaevidovaná žiadosť Anny Hockickovej, Brutovce č. 84 č. j. BR-2021/052 o odkúpenie 
pozemku uvedenom na LV č. 1, ktorého vlastníkom je Obec Brutovce, parc. č. 74 o výmere 34 m2. Dňa 
30.06.2021 zaslal Tomáš Hudáček , bytom Spišské Podhradie  stanovisko k odpredaju obecného pozemku, 
ako vlastník susednej parcely. Nesúhlasí, aby obec odpredala časť požadovanej parcely, nakoľko sa jedná 
o prístupovú cestu k jeho pozemku.  
Starostka vyzvala poslancov, aby vyjadrili svoje názory k predaju. P. Biroščáková navrhla, že žiadateľka mala 
udať dôvod prečo žiada o odkúpenie, na aký účel  bude predaná parcela slúžiť. Obecné zastupiteľstvo 
nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku parc. č. 74 o výmere 34 m2 nakoľko obecný pozemok na 
predmetnej parcele v súčasnosti slúži ako prístupová plocha k rodinným domom súp.č. 80 a 84. V prípade 
budovania kanalizácie túto plochu taktiež obec nevyhnutne potrebuje.    
                
                                                         
 

Uznesenie č. 85/2021 
Hlasovanie: 

Za: 0  

Proti: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Ing. Daniel Hockicko,  

Dávid Hockicko,  Alžbeta Biroščáková 

Zdržal sa: 1 Michal Biroščák  

Neprítomní: 0  

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Nesúhlasí 
S predajom obecnej parcely č. 74 o výmere 34 m2, uvedenej na LV č. 1 v katastrálnom území Brutovce pre 
žiadateľku A. Hockickovú,    
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8. Informácie o priebehu vysporiadania parcely č. C-KN – 416  
Starostka informovala, že bola odoslaná žiadosť na SPF o odkúpenie časti parcely KN-C par. Č. 416 o výmere 
25 493 m2, v k.ú. Brutovce. Dostali sme odpoveď, že naša žiadosť bola zamietnutá. Starostke bola ponúknutá 
kúpa pozemkov v extraviláne obce – bude sa to riešiť na nasledujúcom zasadnutí ObZ. Obec začala 
spracovávať žiadosti na Okresný súd a Štátny archív o zistenie dedičov, ktorých zastupuje SPF.                                                                        
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Berie na vedomie  
1. Informácie o priebehu vysporiadania parcely KN-C par. č. 416  
 
 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brutovce na II. polrok 2021 – schválenie 
Hlavný kontrolór zaslal plán kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce. Starostka obce 
ho prečítala poslancom. 
                                                     

Uznesenie č. 86/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Brutovce na II. polrok 2021   
 
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 
 
 
 
 
10.  Realizované projekty v I. polroku 2021 – informácia 

a) Vytvorenie oddychovej zóny na obecnom pozemku - lokalita „nová ulica“. 

b) Celoplošné testovanie - príjem: 7 700,00 €, výdavky doposiaľ: 5 500,00 €.   

c) Dom nádeje – starostka poďakovala poslancom za účasť na realizácii projektu: Rekonštrukcia Domu 

nádeje v obci Brutovce. Dobrovoľnou zbierkou sa vyzbieralo 5.088 € a náklady činili 5.176,18 €. 

d) Úprava priestranstva pred vchodom do sakrálnej pamiatky - kostola sv. Vavrinca v Brutovciach. 

e) Dotácia z PSK 4.000,00 € , spolufinancovanie obce 2.184,13 €. 

f) Rekonštrukcia miestnych komunikácií /MK/ v obci Brutovce I. etapa: Na rok 2021 bolo rozpočtované 

11.100,00 €. Použitie rezervného fondu /RF/ vo výške 4.843,11 € bolo schválené rozpočtovým 

opatrením č. 1 zo dňa 17.03.2021 (uznesenie č. 78/2021).  

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach 
Berie na vedomie  
1. Informácie o realizovaných projektoch v obci  
 

Starostka navrhla, aby chýbajúca čiastka 1.274,93 € k dofinancovaniu projektu Rekonštrukcia MK v obci 
Brutovce I. etapa bola uhradená z prebytku hospodárenia z roku 2020. Poslanec Štelbacký podotkol, aby sa 
pri realizácii II. etapy rekonštrukcie MK najprv upravil kanál prechádzajúci popod MK pred rod. domom súp. č. 
23. 
Návrh: 
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Uznesenie č. 87/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach 
Schvaľuje 
1. Použitie RF vo výške 1.274,93 € na dofinancovanie rekonštrukcie MK 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 
 
 

 
11. Informácie o správe obce 
Starostka obce navrhuje prekonzultovať a upraviť Cenník úhrad za služby poskytované obcou Brutovce zo dňa 
30.05.2019. 
Doplnené poplatky: 
Návrh: 
 

Cenník úhrad za služby poskytnutých obcou Brutovce – navrhované zmeny 

 osoby s trvalým pobytom /TP/ osoby bez TP 

poplatok za prenájom zasadacej 
miestnosti, sály KD, predsieň KD, 
amfiteáter - usporiadanie karu 

0 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

0 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

poplatok za prenájom sály KD -
svadobná hostina, tanečná 
zábava, súkromná oslava   

100,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

150,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

poplatok za prenájom zasadacej 
miestnosti, predsieň KD, 
amfiteáter – súkromné oslavy 

20,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

20,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

poplatok za prenájom zasadacej 
miestnosti, sály KD, predsieň KD, 
amfiteáter – prezentácia, predaj 
výrobkov 

30,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

30,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 
prostriedky a dezinfekcia 

poplatok za upratovanie sály KD,  
/ drátkovanie, pastovanie sály / 

50,00 € 50,00 €  

Prenájom kuchyne 
20,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 

prostriedky a dezinfekcia 
40,00 € / 1 deň + EE, voda, hyg. 

prostriedky a dezinfekcia 

poplatok za požičanie riadu mimo 
KD – sada do 50 ks 

10,00 € / 1 deň 10,00 € / 1 deň 

poplatok za požičanie riadu mimo 
KD – sada nad 50 ks 

20,00 € / 1deň 20,00 € / 1deň 

poplatok za požičanie obrusov 0,70 € / 1ks 1,00 € / 1ks 

poplatok za poškodenie, 
znehodnotenie 

10 € / 1ks 10 € / 1ks 

poplatok za požičanie návlekov na 
stoličky 

0,50 € / 1ks 1,00 € / 1ks 

poplatok za požičanie mašle na 
stoličky 

0,30 € / 1ks 0,40 € / 1ks 
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poplatok za požičanie stoličiek 
mimo KD 

0,20 € / 1ks 0,30 € / 1ks 

poplatok za požičanie stolov 
mimo KD 

1,00 € / 1ks 1,50 € / 1ks 

pri poškodení stoličiek a stolov 
 

Uhrádza sa celková hodnota Uhrádza sa celková hodnota 

Poplatok za Dom nádeje - deň 
obradu 

5,00 € 5,00 € 

Poplatok za Dom nádeje - 
chladiace zariadenie (zahŕňa EE, 
voda, hyg. prostriedky a 
dezinfekcia) 

5,00 € / 1 deň 5,00 € / 1 deň 

Potvrdenie o účasti na pohrebe 0,00 € 0,00 € 

 
Pracovníci obecného úradu, poslanci majú zľavu 50% na úhradu poplatkov za prenájom obecných priestorov.  
 

 
Uznesenie č. 88/2021 

  
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
A/ ruší  
1.Cenník úhrad za služby poskytovaných obcou Brutovce zo dňa 30.05.2019 
B/ schvaľuje  
1. Cenník úhrad za služby poskytovaných Obcou Brutovce účinný od 01.07.2021 

Hlasovanie: 

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

Hockicko, Alžbeta Biroščáková, Michal Biroščák 

Proti: 0   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 0  

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
Starostka informovala poslancov o aktuálnej finančnej situácii obce. V prípade že PSK bude meškať 
s refundáciou k projektu „Úprava priestranstva pred vchodom do sakrálnej pamiatky - kostola sv. Vavrinca 
v Brutovciach“ do 10.08.2021, je potrebné požiadať o bezúročnú pôžičku do výšky 5.000,00 €.    
                                                       

Uznesenie č.  89/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje  
1. Prijatie bezúročnej pôžičky do výšky 5 000,00 € v prípade neskorej refundácie nákladov k projektu z PSK do 
10.08.2021. Návratnosť pôžičky do 31.12.2021. 
Hlasovanie: 

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

Dávid Hockicko,  Alžbeta Biroščáková, Michal Biroščák 

Proti: 0   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 0  

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
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12. Diskusia: 
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu priebežne. Starostka informovala poslancov, že vyzvala 
majiteľov pozemkov v intraviláne obce k vykoseniu priestranstiev v okolí svojich nehnuteľností. 
 
13. Schválenie uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo uznesenia priebežne počas rokovania. 
 
14. Záver 
Starostka obce Brutovce poďakovala prítomným za účasť a ukončila dnešné zasadnutie ObZ. 
 
 
Zapisovateľ: Valéria Lileková     
 
Overovatelia zápisnice:  Michal Biroščák 
                                            Alžbeta Biroščáková  
  
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
                 Mária Petreková  
           starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1: Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.2: Prezenčná listina z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.3: Zápisnica v ručne písanej podobe 
Príloha č.4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 
Príloha č.5: Záverečný účet obce Brutovce za rok 2020 
Príloha č.6: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brutovce na II. polrok 2021 
Príloha č.7: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – A. Hockicková – kópia (spis) 
Príloha č.8: Cenník úhrad za služby poskytnutých obcou Brutovce platný od 01.07.2021 


