
 

 
 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Silická Brezová 

konaného dňa 25.03.2022 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starostka obce - Alžbeta Sanislóová, 

                           Poslanci: Zsolt Farkaš, 

                                          Magdaléna Farkasová 

                                          Csaba Rákay    

                                          Tomáš Kovács 

                                                                              

Neprítomní – ospravedlnený:  Tímea Csíková Ambrúžová 

                                                    Hlavná kontrolórka obce - Mgr. Eva Kovácsová                                                    

Ďalší prítomní  Silvia Cseresznyésová - zapisovateľka 

                            

Návrh programu: 

1 Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Správa HK o vykonaných kontrolách 

5. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021 

6. Správa starostky obce 

7. 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. 1/2022 

 

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 25.03.2022 

Hlasovanie:                     za: 4 – Zsolt Farkaš, Tomáš Kovács 

                                                     Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti :  0                           

                                         zdržal sa:  0 

 

                          



K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia OZ  
Návrh programu zasadnutia OZ na deň 25.03.2022 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

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 25.03.2022  

 

Hlasovanie:                     za: 4 – Zsolt Farkaš, 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 Správa HK o vykonaných kontrolách 

5 Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021 

6 Správa starostky obce 

7 Záver 

 

 

K bodu 4. Správa HK o vykonaných kontrolách 
Starostka obce predložila poslancom OZ správu HK o vykonaných kontrolách, nakoľko 

kontrolórka bola ospravedlnená. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
správu HK o vykonaných kontrolách 

 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tomáš Kovács,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0        

 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2021 



Starostka obce predložila poslancom OZ správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2021, nakoľko 

kontrolórka bola ospravedlnená. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tomáš Kovács,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0         

                           

K bodu 6. Správa starostky obce 

Starostka obce navrhla poslancom OZ organizovať verejnú brigádu na cintoríne z dôvodu, že 

obec nemá aktivačných pracovníkov ktorí by udržiavali poriadok na cintoríne.  

Ďalej starostka navrhla poslancom zvážiť organizovanie verejných akcií pre obyvateľov obce 

t.j. dni obce, stretnutie dôchodcov, deň detí.  

Starostka v ďalšom informovala poslancov, že obec zo zákona má vyhotoviť výkaz odpadu 

z územia obce za rok 2021. 

Vytriedené komodity sú nasledovné: sklo 1845 kg, materiál na báze lepenky 36kg, obaly z kovu 

54 kg, batérie a akumulátory 14 kg, vyradené elektrické zariadenia 310 kg, vyradené elektrické 

zariadenia iné 680 kg, plasty 1573 kg, meď, bronz, mosadz 103 kg, hliník 159 kg, železo a oceľ 

1902 kg. Zmiešané kovy 28 kg, zmesový KO 37 910 kg. Z týchto údajov bolo vypočítané, že 

obec mala mieru triedenia 15,51 %, čo znamená, že obec v roku 2022 je zaradená do sadzby 30 

€/ t. Nakoľko je veľmi nízke % triedenia odpadu, obec z tohto dôvodu každoročne musí zvýšiť 

poplatok na obyvateľa.  

Preto navrhuje označiť kuka nádoby s logom obce a len takto označené nádoby bude firma 

Brantner Gemer odnášať. Takýmto krokom musíme obyvateľov naučiť triediť odpad v snahe 

predísť navyšovaniu poplatkov.  

 

 

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h. 

 

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

                          

Overovatelia:  

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

 

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

                                                                     



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

                                                                                         Alžbeta Sanislóová     

                                                                                             starostka obce 

 


