
 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Silická Brezová 

konaného dňa 09. 09. 2020  
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starostka obce - Alžbeta Sanislóová, 

                           Poslanci:Tomáš Kovács, 

                                          Magdaléna Farkasová 

                                          Tímea Csíková Ambrúžová 

                                          Csaba Rákay      

Neprítomní – ospravedlnený:  -- Hlavná kontrolórka obce - Mgr. Eva Kovácsová    

                                                       Zsolt Farkaš 

Ďalší prítomní  Silvia Cseresznyésová - zapisovateľka 

                            

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

3. Schválenie programu zasadnutia OZ, 

4. Rozsiahla novela zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z, účinná od 01.01.2021 

5. Opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona 

č. 150/2019 Z.z. v rozsahu určenom Inšpektorátom životného prostredia v Banskej 

Bystrici 

6. Prejednanie akcie „Úcta k starším“  

      7.   Rôzne 

      8.   Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Alžbeta Sanislóová starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Overovatelia zápisnice: Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

Zapisovateľka:               Silvia Cseresznyésová 

 

Uznesenie č. 16/2020 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Silická Brezová v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e  

zapisovateľa a overovateľov zápisníc OZ na deň 09.09.2020 

Hlasovanie:                     za: 4   Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                    Tomáš Kovács, Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti :  0                           

                                         zdržal sa:  0                          



 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia OZ  

Návrh programu zasadnutia OZ na deň 09.09.2020 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Silická Brezová v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e  

program zasadnutia OZ na deň 09.09.2020. 

Hlasovanie:                     za: 4   Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                    Tomáš Kovács, Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, 

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                   

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

3. Schválenie programu zasadnutia OZ, 

4. Rozsiahla novela zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z, účinná od 01.01.2021 

5. Opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona 

č. 150/2019 Z.z. v rozsahu určenom Inšpektorátom životného prostredia v Banskej 

Bystrici 

6. Prejednanie akcie „Úcta k starším“  

      7.   Rôzne 

      8.   Záver 

 

K bodu č.4 – Rozsiahla novela zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. účinná od 01.01.2021 

Od 01.01.2021 podľa novely zákona o odpadoch bude musieť obec Silická Brezová zaviesť 

zber biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu z domácností. Čo predstavuje pre nás 

všetkých ďalšie zvýšenie nákladov na odvoz odpadov. V zákone je uvedená nasledovná 

výnimka: povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 

rozložiteľný a kuchynský odpad sa nevzťahuje na obce, ktorá preukáže, že 100% domácnosti 

kompostuje vlastný odpad. V prípade, že obec Silická Brezová preukáže 100% kompostovanie 

v rodinných domoch nemusela by v nich zavádzať zber kuchynského odpadu. Týmto každá 

domácnosť v obci Silická Brezová predloží za všetkých členov v domácnosti čestné 

prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou 

vlastného kompostovacieho zásobníka. 

 

 

K bodu č.5 - Opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 

zákona č. 150/2019 Z.z. v rozsahu určenom Inšpektorátom životného prostredia 

v Banskej Bystrici 

V tomto bode starostka predložila poslancom OZ Rozhodnutie Inšpektorátu ŽP BB zo dňa 

31.08.2020,  v ktorom nariaďujú vykonať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov v rámci 

ochrany prírody SR. O ďalších postupoch IŽP ochrany prírody starostka bude poslancov OZ 

priebežne informovať. 

 

 



K bodu č.6 – Prejenanie akcie „Úcta k starším“ 

Starostka obce dala návrh aby v tomto roku obec neorganizovala predmetnú akciu, z dôvodu 

opatrení pandémie COVID-19. Nakoľko v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky podala 

návrh na nákup darčekov pre seniorov.  

 

K bodu č.7 – Rôzne 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť o stanovisko  k realizácii projektu založenia 

jazdeckého areálu v našej obci od Herbidus OZ, Janka Kráľa 22, Rimavská Sobota.  

 

Uznesenie č. 18/2020 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Silická Brezová v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e  

spoluprácu v rámci projektu s Herbidus OZ, Janka Kráľa 22, Rimavská Sobota 

 

Hlasovanie:                     za: 4   Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                    Tomáš Kovács, Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, 

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                    

 

 

K bodu 8. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania OZ starostka ukončila zasadnutie.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h. 

 

Zapísala: Silvia Cseresznyésová                                      ..........................................                    

Overovatelia:  

Tomáš Kovács                                                                   ........................................ 

Csaba Rákay                                                       ............ ...........................                                                    

 

 

                                                                                .................................. 

                                                                                         Alžbeta Sanislóová     

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


