
                                                      

 Obecný úrad Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany 

 IČO :  326852    DIČ : 2021225404, č.tel.: 051/7931213 
              

 

 

                                                       Z Á P I S N I C A  

                                       Z druhého  sadnutia  Obecného zastupiteľstva  

                                               konaného  dňa  27.03.2015 

 

 Počet prítomných   :      6  

 Ospravedlnení :             0 

 Občania  :                      0 

 

 

         Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce p. Ing. Rastislav 

Varga s konštatovaním, že zasadnutie je uznášania schopné. Predniesol program rokovania, 

ktorý bol bez pripomienok schválený. 

 

 

P r o g r a m : 

   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Územný plán obce – zmeny a doplnky - zadanie 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7.   Návrh na uznesenie   

      8.   Záver 

 

  

 

K bodu č. 2 -  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

 

Zapisovateľ:        Ing. Imrich Majcher 

                              

Overovatelia:              Milan Kővér 

 

                             Ing. Martin Slanina                         

        

 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  bolo  uznášania  schopné 

 

 

 



- 2  - 

 

K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení 

-------------------------------------------------     

 

        Kontrolu plnenia uznesení previedol zástupca starostu obce Ing. Imrich Majcher 

s konštatovaním,  že  prijaté uznesenia sú splnené. 

 

 

K bodu č. 4 – Územný plán obce – zmeny a doplnky - zadanie 

__________________________________________________ 

     

     Starosta obce predniesol návrh na  zmeny a doplnky územného  plánu  obce.  Z toho 

dôvodu bude vyvesený oznam o verejnom prerokovaní „ Zadania pre zmenu Územného plánu 

obce Bretejovce.“  Občania  môžu  svoje stanoviská a pripomienky k zadaniu podať do 

30.04.2015. 

Ďalej bola prerokovaná aj finančná spoluúčasť navrhovateľov  zmien a doplnkov. 

 

 

K bodu č. 5 – Rôzne  

_________________  

 

1. MAS  skupina Čišena Hora- VZ schválilo navýšenie členského na 200,- € 

2. Zlata Marcinová  požiadala o prenájom KD na 23.05.2015 – Májová veselica 

3. VSD vráti peniaze za projekt VN,NN a TS v lokalite Dlhé v čiastke 4 273,- € 

4. MŠ  na zápis prihlásených 27 detí ( kapacita), odsúhlasených 23 detí 

5. Náklady na odstránenie havarijného stavu v dvore MŠ po vyvrátení brezy - 998,- € 

6. Protipovodňový projekt nebol zaradený do záznamu žiadateľov o finančnú podporu na 

rok 2015 

7. Rozbité  sklo v klube rieši  polícia – podozrivá p. Monika Vaňová 

8. Výrub stromov  p. Matik -  kontrola zistila nedostatky pri vystavovaní povolenia, 

samotný výrub bol oprávnený a prevedený v zmysle stanovených podmienok 

9. Ponuky  na tovary a služby: -   Kataster Geosens 

- fotenie obce 

- nová internetová stránka obce 

11. Obec zaplatila za 10 parcel v lokalite „Dlhé“ pripojovací poplatok za pripojenie do  

NN siete VSD sumu 1890,- €. Nakoľko platba bola uhradená za cudzí majetok je 

potrebné osloviť majiteľov  týchto pozemkov o refundáciu platby. 

12.  Hasičská  súťaž o pohár  starostu  obce bude 5.9.2015 

13. Zameranie cesty v lokalite „Dlhé“ – požiadavka na spolufinancovanie spolu s obcou 

Seniakovce  

 

 

 

 

 K bodu č. 6 - Diskusia 

__________________ 

 

- kontrolór obce 

- výzva na multifunkčné ihrisko  



 

K bodu č.   7 -  Návrh na uznesenie    

_____________________________ 

  

     Keďže program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta Obce sa  

poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí a program zasadnutia ukončil. 

 

 

 

 

 

 

  

 Ing. Imrich Majcher                                                                          Ing. Rastislav Varga 

Zástupca starostu obce                                                                           Starosta obce  

 

 

 

 

 

Overovatelia :           Milan Kővér                                ..................................... 

 

                                 Ing. Martin  Slanina                     .......................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

 Obecný úrad Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany 

 IČO :  326852    DIČ : 2021225404, č.tel.: 051/7931213 
              

 

 

                                                     U Z N  E  S E  N  I A 

                        Z druhého zasadnutia  Obecného zastupiteľstva konaného  

                                             dňa   27.03.2015 v Bretejovciach 

                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

     Obecné zastupiteľstvo  v   B r e t e j o v c i a ch  na základe  rokovania , diskusie a   

pripomienok  prijalo dňa    27.03.2015                                     

 

 

UZNESENIE   č. 1/03/2015   

––––––––––––––––––––––– 

 

Berie na vedomie                  Zápisnicu   z prvého  zasadnutia  konaného  dňa    

                                               16.02.2015 a zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia konaného  

                                               dňa 3.2.2015 

 

UZNESENIE č. 2/03/2015 

______________________    

 

 

Berie na vedomie:            Informatívné správy starostu obce ohľadom vrátenia nákladov za    

PD od VSD,  výšky nákladov za odstránenie havarijného stavu 

v MŠ, počtu prijatých detí do MŠ v školskom r. 2015/16, 

nezaradenia projektu protipovodňovej aktivity do zoznamu 

žiadateľov o fin. výpomoc, vyšetrovania rozbitého skla v klube, 

kontroly na výrub stromov, termínu hasičskej súťaže  

 

 

 

UZNESENIE č. 3/03/2015 

––––––––––––––––––––––   

 

Schvaľuje:                           Členské 200,- € za členstvo v MAS Hornád - Čierna Hora                

 

 

 

UZNESENIE č. 4/03/20151 

––––––––––––––––––––––   

 

Schvaľuje:                           Prenajatie KD na deň 23.05.2015 pre p. Marcinovú za  účelom 

                                              Májovej veselice 

 

 



UZNESENIE č. 5/03/2015 

–––––––––––––––––––––-   

 

Schvaľuje :                           Zadanie a obstaranie  zmien a doplnkov územného  plánu obce       

                                                    Bretejovce.                                  

 

                         .    

UZNESENIE č. 6/03/2015 

–––––––––––––––––––––-   

 

Schvaľuje:                   Refundáciu nákladov uhradených  za pripojenie do VSD  v procese  

prípravy  líniovej stavby VN a NN – lokalita“ Dlhé“ v čiastke 189,- € 

za jedno pripojenie k parcele. Náklady refundovať od majiteľov parcel 

( podľa zmluvy o pripojení ZoP/2014/309) č. 343/3,4,5,6,11,12,13,14, 

16 a 19.    

 

 

 

UZNESENIE č. 7/03/2015 

–––––––––––––––––––––-   

 

Schvaľuje:                   Spolufinancovanie zamerania cesty v lokalite Dlhé spolu s obcou             

Seniakovce 

 

 

   

Za:   5               

Proti :     0 

Zdržal  sa :   0 

 

 

 

 

 

Ing.  Imrich  Majcher                                                            Ing. Rastislav Varga 

Zástupca  starostu                                                                   Starosta  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Milan Kővér                                 .......................................... 

                  

                         Ing. Martin Slanina                       .......................................... 


