
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Silická Brezová 

konaného dňa 27.09.2021 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starostka obce - Alžbeta Sanislóová, 

                           Poslanci: Zsolt Farkaš, 

                                          Magdaléna Farkasová 

                                          Tímea Csíková Ambrúžová 

                                          Csaba Rákay    

                                          Tomáš Kovács 

                          Hlavná kontrolórka obce - Mgr. Eva Kovácsová                                                   

- 

Neprítomní – ospravedlnený:  --- 

 

Ďalší prítomní  Silvia Cseresznyésová - zapisovateľka 

                            

Návrh programu: 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Došlá pošta – žiadosť Mgr. Eva Kovácsová 

5. Prejednanie – prenájom hrobového miesta Dodatok č.3 k VZN č.2/2006 

6. Prejednanie – projekt „ stará studňa a úprava jej okolia“ 

7. Prejednanie a schválenie RO č.4 

8. Prejednanie zberu a odvozu KO z územia obce 

9. Správa starostky obce 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Overovatelia zápisnice:  Tímea Csíková Ambrúžová, Csaba Rákay    

Zapisovateľka:               Silvia Cseresznyésová 

 

Uznesenie č. 13/2021 

 

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 27.09.2021 

Hlasovanie:                     za: 5 – Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                     Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

                                         proti :  0                           

                                         zdržal sa:  0                            



 

 

 

K bodu 3. Schválenie porgramu zasadnutia OZ  

Návrh programu zasadnutia OZ na deň 27.09.2021 predložila starostka obce.  

 

Uznesenie č. 14/2021 

 

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  

návrh programu na deň 27.09.2021  

 

Hlasovanie:                     za: 5 – Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                     Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

                                         proti :  0                           

                                         zdržal sa:  0                            

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Došlá pošta – žiadosť Mgr. Eva Kovácsová 

5. Prejednanie – prenájom hrobového miesta Dodatok č.3 k VZN č.2/2006 

6. Prejednanie – projekt „ stará studňa a úprava jej okolia“ 

7. Prejednanie a schválenie RO č.4 

8. Prejednanie zberu a odvozu KO z územia obce 

9. Správa starostky obce 

10. Záver 

 

    

K bodu 4. Došlá pošta – žiadosť Mgr. Eva Kovácsová 

Hlavná kontrolórka obce Silická Brezová predložila poslancom OZ žiadosť o súhlas na 

vykonania podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti na základe §18 ods.1 zákona č. 369/1990 

Zb. SNR o obecnom zriadení v z.n.p. 

  

Uznesenie č. 15/2021 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

s ú h l a s í 

s vykonaním podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti pre HK Mgr. Evu Kovácsovú 

 

Hlasovanie:                     za:   5       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0         

                           

 



K bodu 5. Prejenanie – prenájom hrobového miesta Dodatok č.3 k VZN č. 2/2006 

Starostka obce predložila poslancom Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2006 a to zvýšenie 

nájomného za užívanie práva k hrobu a to: 

jedno hrobové miesto 20,- €,  

dve hrobové miesta 40,- € 

 

Uznesenie č. 16/2021  

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e 

cenu nájomného za užívanie práva k hrobu a to: 

jedno hrobové miesto 20,- €,  

dve hrobové miesta 40,- € 

 

Hlasovanie:                     za:   5       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0     

   

                             

K bodu 6.  Prejednanie – projekt stará studna a úprava jej okolia 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že k projektu „Obnova starej studne a úprava jej 

okolia“ obec bude potrebovať vlastné zdroje a to v sume 700,- €.  

 

Uznesenie č. 17/2021  

 

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 je  

vlastné prostriedky v sume 700,- € na realizáciu projektu „Obnova starej studne a úprava jej 

okolia“ 

 

Hlasovanie:                     za:   5       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay, Tomáš Kovács 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0                                   

 

 

K bodu 7. Prejednanie a schválenie RO č.4 

Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 4 OZ – príloha k zápisnici. 

                       

Uznesenie č. 18/2021 

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 
RO č.4 podľa predloženého návrhu 

 



Hlasovanie:                     za: 5    Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová  

                                                    Tomáš Kovács, Magdaléna Farkasová,Csaba Rákay, 

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                

 

 

 

K bodu 8. Prejednanie zberu a odvozu KO na území obce 

Starostka informovala poslancov, že firma Brantner Gemer, a.s. avizovala v 4.Q toho roku 

úpravu cien za služby, ktoré vykonávajú pre obec. Obec zazmluvnené firmou 120 L smetné 

nádoby a firma fakturovala služby aj za 240 L smetné nádoby. Treba vyzvať obyvateľov obce 

aby rešpektovali zazmluvnené 120 L nádoby na zber KO. V 4.Q budú rozposielané rozhodnutia 

za odvoz KO pre obyvateľov s prechodným pobytom na území obce.  

 

 

K bodu 9. Správa starostky obce 

Starostka informovala poslancov OZ, že od posledného stretnutia v obci sme pokračovali 

s kosením verejných priestranstiev a cintorína.  

V mesiaci október každoročne sme zvykli organizovať stretnutie s dôchodcami, ale všetko 

závisí od súčasnej epidemiologickej situácie v okrese a v obci.  

 

 

K bodu 9. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania OZ starostka ukončila zasadnutie.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 h. 

 

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

                          

 

 

Overovatelia:  

Tímea Csíková Ambrúžová                                                 ........................................ 

 

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

 

                                     

 

 

 

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

                                                                                         Alžbeta Sanislóová     

                                                                                             starostka obce 

 

 


