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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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach konaného dňa 03.10.2021  

a zhromaždenie obyvateľov obce Brutovce 
o 13.00 hod. v kultúrnom dome 

 
Prítomní poslanci:                 podľa prezenčnej listiny, Ing. Daniel 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. Výročná správa obce Brutovce za rok 2020 - informácia  

6. Memorandum o partnerstve a spolupráci - schválenie 

7. RO 4/2021 - schválenie 

8. Koncepcia rozvoja obce - efektívne využitie územia - schválenie  

9. Informácie o správe obce 

10. Diskusia   

11. Záver 

12. Posedenie pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším 

1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané pozvánkou zo dňa 27.09.2021. Starostka obce 

privítala prítomných poslancov a obyvateľov obce Brutovce a otvorila 17. 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 Alžbetu 
Biroščákovú a Dávida Hockicka. 
 

Uznesenie 90/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
Hlasovanie:    

Za: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Dávid Hockicko, Michal Biroščák, 

Alžbeta Biroščáková   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Daniel Hockicko 

                                                                                             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 91/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. Program zasadnutia. 
Hlasovanie:    

Za: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Dávid Hockicko, Michal Biroščák, 

Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Daniel Hockicko 

                                                                                             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  
 
Uznesenie 89/2021 zo dňa 30.06.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo pôžičku do výšky 5.000 € pri neskorej refundácii Prešovského samosprávneho 
kraja /PSK/.  
Riešenie: Obec Brutovce eviduje záväzok s pracovno-právnym vzťahom voči zamestnancom, čaká sa na 
refundáciu výdavkov k projektu: „Úprava priestranstva pred sakrálnou pamiatkou – kostola sv. Vavrinca v 
Brutovciach“. Na základe vykonaného overovania - správy z administratívnej finančnej kontroly PSK, neboli 
zistené žiadne nedostatky. 
 
 
5. Výročná správa obce Brutovce za rok 2020 - informácia   
Starostka obce informovala prítomných o Výročnej správe obce Brutovce za rok 2020. Tvorí prílohu zápisnice.  
                         
 
6. Memorandum  o partnerstve a spolupráci – schválenie   

Poslancom bol predložený návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci. (Tvorí prílohu zápisnice.), 
ktorého cieľom je pomáhať rodinám pri riešení krízových situácií zapríčinených prírodnými pohromami,  
či nepredvídateľnými udalosťami v Prešovskom kraji. 
Návrh na uznesenie:     

 
Uznesenie 92/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach  
Schvaľuje 
1. Súčinnosť na Memorande o partnerstve a spolupráci. 
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Hlasovanie:    

Za: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Dávid Hockicko, Michal Biroščák, 

Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Daniel Hockicko 

                                                                                             Mária Petreková, starostka obce 
 
 

 
 

7. Rozpočtové opatrenie /RO/ 4/2021 
Starostka obce predložila RO č. 4/2021, do  ktorého boli zapracované finančné prostriedky účelovo určené  
a taktiež úpravy na jednotlivých položkách rozpočtu.   
RO č. 4/2021 – tvorí prílohu zápisnice  
 

 

 

 

Uznesenie 93/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach 
1.schvaľuje RO č. 4/2021  
 
Hlasovanie: 

Za: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Dávid Hockicko, Michal Biroščák, 

Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Daniel Hockicko 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
 
8. Koncepcia rozvoja obce - efektívne využitie územia - schválenie 
 

V súvislosti so zámerom oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti na parcele C-KN 416, s cieľom efektívneho 
využitia územia pre rozvoj obce starostka informovala prítomných, že na výročnej členskej schôdzi 
Pozemkového družstva Brutovce, konanej dňa 28.08.2021 sa v osobitnom bode programu rokovalo a schválilo 
podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení oddelenie časti 
spoločnej nehnuteľnosti, parcely C-KN 416 vo výmere 112 158 m2, druh pozemku - orná pôda, katastrálne 
územie Brutovce, zapísanej na  LV č. 550. O stanovisko k údajom zapísaným na LVč. 550 boli podané žiadosti: 
 

- Žiadosť o stanovisko na PD Brutovce - tvorí prílohu zápisnice                                                        
- Žiadosť o stanovisko na Katastrálny úrad - tvorí prílohu zápisnice 

 
Z verejne dostupných informácií v katastri nehnuteľností, je na LV č. 550 uvedená informácia, že 

nehnuteľnosti zapísané na predmetnom liste vlastníctva sú spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona  
č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.      
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Uznesenie č. 94/2021 
Oprava uznesenia z dôvodu administratívnej chyby 

       Obecné zastupiteľstvo v Brutovciach   
A/ schvaľuje 
1. Investičný zámer rozvoja obce Brutovce, a to vytvorením podmienok na výstavbu inžinierskych sietí 
a individuálnu bytovú výstavbu /IBV/ na parcele C-KN č. 416, k. ú. Brutovce, lokalita STREDNÉ POLE. 
       
B/ poveruje  
1. starostku obce, Máriu Petrekovú za účelom realizácie investičného zámeru vykonať právne úkony a úkony 
právnej povahy potrebné k vysporiadaniu právnych vzťahov na parcele C-KN č. 416, o výmere 112.158 m2, druh 
pozemku - orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 550, k. ú. Brutovce, ktorá je podľa údajov katastra 
nehnuteľností  spoločnou  nehnuteľnosťou v správe Pozemkového družstva Brutovce /PD Brutovce/. 
Hlasovanie: 

Za: 4 Mgr. Roman Štelbacký, Dávid Hockicko, Michal Biroščák, 

Alžbeta Biroščáková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Daniel Hockicko 

                                                                                             Mária Petreková , starostka obce 
 
 
 
 
 
9. Informácie o správe obce 

- Starostka objasnila prítomným skutkový stav v súvislosti nedostavanou bytovou jednotkou.  

- Starostka informovala o kritickom stave oplotenia na cintoríne (poškodené pletivo). 

- Starostka apelovala na kosenie verejného priestranstva, aby sa aj obyvatelia pričinili o úpravu, čistenie, 

kosenie, výsadbu kvetín v blízkosti svojich obydlí, aby sme spoločnými silami dosiahli verejné 

priestranstvá dokázali zveľadiť nie len po estetickej ale aj bezpečnostnej stránke.  

- Starostka poďakovala občanom za zodpovedné správanie počas predošlých Covid-19 opatrení, aby aj 

v tomto období naďalej dodržiavali všetky opatrenia. 

- Starostka vyzvala občanov k zodpovednejšej separácií odpadu, aby sa poplatok za komunálny odpad 

v budúcnosti nezvyšoval. 

- Starostka vysvetlila problém s výstavbou miestnych komunikácií. 

 
10. Diskusia: 
Starostka vyzvala prítomných k diskusii.  
 

- Počas diskusie padol návrh na zmenu autobusového spojenia 08:10 z Brutoviec. Bolo navrhnuté, aby 

tento spoj mal odchod z Brutoviec 07:30 z dôvodu návštevy lekára.  

- Starostka vyzvala ľudí, aby častejšie využívali obecnú knižnicu, ktorú im môže otvoriť v čase úradných 

hodín obecného úradu.  

- Poslanec ObZ vyzval občanov, aby sa zamerali aj na údržbu a starostlivosť o kríže v chotári obce.  

 
 
11. Záver 
 
Starostka obce Brutovce poďakovala prítomným za účasť a ukončila dnešné zasadnutie ObZ. 
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12. Posedenie pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším 
 
      Pri príležitosti mesiaca úcty k starším manažment obce Brutovce z dodržaním opatrení podľa COVID 
automatu, zorganizoval milé posedenie, obohatené krátkym kultúrnym programom a občerstvením. V rámci 
kultúrneho programu vystúpili najmladší občania i tínedžeri, ktorí svojím starým rodičom zaspievali, zahrali, 
zatancovali a zarecitovali tie najkrajšie básne a piesne. Po kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie 
a odovzdanie podporných vitamínov našim najstarším občanom.   
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Roman Štelbacký     
 
Overovatelia zápisnice:  Dávid Hockicko 
                                            Alžbeta Biroščáková  
  
 
 
 
 
 ______________________________ 
                 Mária Petreková,v.r.  
           starostka obce  
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1: Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.2: Prezenčná listina zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brutovciach 
Príloha č.3: Zápisnica v ručne písanej podobe 
Príloha č.4: Správa z administratívnej finančnej kontroly 
Príloha č.5: Individuálna výročná správa obce za rok 2020 
Príloha č.6: RO č. 04/2021 
Príloha č.7: Memorandum o partnerstve a spolupráci 
Príloha č.8: Žiadosť o stanovisko na PD Brutovce  
Príloha č.9: Žiadosť o stanovisko na Katastrálny úrad 
Príloha č.10: Zápisnica z výročnej členskej schôdze Pozemkového družstva Brutovce, konanej dňa 28.08.2021 
Príloha č.11: Vizualizácia - C-KN - Stredné pole 
Príloha č.12: Evidencia dôchodcov k 2021 – rozdanie vitamínov 
 


