
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Silická Brezová 

konaného dňa 14.06.2022 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starostka obce - Alžbeta Sanislóová, 

                           Poslanci: Zsolt Farkaš, 

                                          Magdaléna Farkasová 

                                          Csaba Rákay    

                                          Tímea Csíková Ambrúžová 

 

                           Hlavná kontrolórka obce - Mgr. Eva Kovácsová                                                                                                                               

Neprítomní – ospravedlnený:  Tomáš Kovács                                                                                                       

Ďalší prítomní  Silvia Cseresznyésová - zapisovateľka 

                            

Návrh programu: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2021 

6. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 

8. Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

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 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Overovatelia zápisnice: Tímea Csíková Ambrúžová, Zsolt Farkaš,   

Zapisovateľka:               Silvia Cseresznyésová 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

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 14.06.2022 

 

Hlasovanie:                     za: 4 – Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová, 

                                                     Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti :  0                           

                                         zdržal sa:  0 



                          

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia OZ  
Návrh programu zasadnutia OZ na deň 14.06.2022 predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

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 14.06.2022  

 

Hlasovanie:                     za: 4 – Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová 

                                                     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. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

5. Prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2021 

6. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 

8. Určenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

9. Správa starostky obce 

10. Záver 

 

 

K bodu 4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 
Hlavná kontrolórka obce Silická Brezová predložila poslancom OZ stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

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 
stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová 

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0        

 

 

 



K bodu 5. Prejenanie – schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

Starostka obce predložila návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a) s ch v a ľ u j e 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad  
b) s ch v a ľ u j e 

tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 334,50 € 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay,  

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0     

   

                             

K bodu 6.  Prejednanie – schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 
Hlavná kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

Uznesenie č. 10/2022  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
a) s ch v a ľ u je  

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 
b) p o v e r u j e 

hlavnú kontrolórku s vykonaním schválených úloh 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0                                   

 
 
K bodu 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 

doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

S prihliadnutím na uvedené je predložený : návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

Obce Silická Brezová  na nové volebné obdobie rokov 2022-2026  v rozsahu 30 %,  to znamená  

30% úväzok na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.11/2022 

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 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Silická Brezová na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 na 

30 % úväzku. 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                          Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0                                   

 
K bodu 8. Určenie počet poslancov OZ na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, 

obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné 

obdobie v rokoch 2022-2026. 

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia 

zákona o obecnom zriadení takto: 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,  

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,  

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,  

d) od 1 001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,  

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,  

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,  

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,  

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,  

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,  

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

Obec Silická Brezová mala k 31.12.2021 145 obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť 

od 3 do 5. Návrh počtu poslancov Obce Silická Brezová v novom volebnom období v rokoch 

2022 - 2026 je 5 poslancov. 

 

V zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov OZ sa v každej obci utvoria 

viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci OZ pomerne k počtu obyvateľov 

obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode;  

 
Uznesenie č.12/2022 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Silická Brezová  

 

A) u r č u j e 

v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov Obce 

Silická Brezová v novom volebnom období v rokoch 2022 – 2026 na 5 poslancov. 

 

 

 

 



B) u r č u j e 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného  

zastupiteľstva  pre volebné obdobie  r. 2022 – 2026,  a to:  1 volebný obvod 
 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                            Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0                                   

 

                                                                             

                                         zdržal sa: 0 

K bodu 9. Správa starostky obce 

Starostka poinformovala poslancov s informáciami od OZ MAS KRAS, ktoré  oboznámila obce 

územia MAS KRAS o podmienkach poskytnutia príspevku, výberové kritéria pre výber 

projektov,  hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritéria) pre 

opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 implementované 

prostredníctvom LEADER/CLLD.  

 

 
Uznesenie č.13/2022 

 
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 starostky obce 

 

Hlasovanie:                     za:   4       Zsolt Farkaš, Tímea Csíková Ambrúžová,  

                                                            Magdaléna Farkasová, Csaba Rákay 

                                         proti : 0                                        

                                         zdržal sa: 0                                   

 

                                                                             

                                         zdržal sa: 0   

 

 

 

 

K bodu 10. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania OZ starostka ukončila zasadnutie.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h. 

 

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

             

              



Overovatelia:  

Zsolt Farkaš                                                                      ........................................ 

 

 

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

                                                                     

 

 

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

                                                                                        Alžbeta Sanislóová     

                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


