ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín konaného dňa
16.6.2021 o 16.30 hod.

Prítomní :

starosta obce MVDr. Tibor Garay
Poslanci : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Tímea Pengerová, Monika
Szirotnyáková, Eva Lakomiová, Róbert Dókus.
Peter Pajtai – pristúpil po zložení sľubu.

Neprítomní : Géza Dókus, Patrik Laczo, JUDr. František Bačo.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných. Prítomných poslancov je v počte 6, obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.

Pred otvorením zastupiteľstva oboznámil prítomných poslancov s oznámením o skončení
mandátu pána poslanca Róberta Dókuša s účinnosťou od 05.05.2021.
Podľa § 192 ods. 1 a 2 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení
neskorších predpisov (Náhradníci) ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát – Pavol Gášpár, ktorý však predložil dňa 14.05.2021 na
základe písomného oznámenia o nastúpení na uprázdnený mandát poslanca OZ obce Brzotín
svoj nesúhlas o nastúpení. Funkciu poslanca obecného zastupiteľstva obce Brzotín prijal ďalší
náhradný kandidát, pán Peter Pajtai.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay odovzdáva slovo poslankyni Ing. Karin Bodnárikovej, ktorá
prečítala návrh programu zasadnutia OZ v Brzotíne na schválenie.

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „z. n. p.“) v nasledovnom znení:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka na
funkciu poslanca OZ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Návrh Záverečného účtu obce Brzotín za rok 2020
Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021
Návrh Štatútu obecných novín obce Brzotín – INFO BRZOTÍN/BERZÉTE
Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – informácia z poslaneckého prieskumu
Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094, parcela registra „E“ KN,
parcelné číslo 492/1, o celkovej výmere 699 m2

10. Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 355/2, o celkovej výmere 836 m2

11. Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 2966, o celkovej výmere 2271 m2

12. Žiadosť p. Ing. Michala Malegu, Trieda SNP 160/6, 040 11 Košice - o odkúpenie pozemku z
vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2116
13. Žiadosť p. Richarda Kónyu, Agátová 290, 049 51 Brzotín - o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 672
14. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Rožňava, o
dočasné pridelenie pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela
registra „C“ KN, parcelné číslo 2626/3
15. Ďalšie informácie z diania v obci Brzotín
16. Diskusia, interpelácie, odpovede
17. Záver
Hlasovanie bodu č. 2 : Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Bc. Timea
Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

Pozn.: p. Peter Pajtai ešte nemal zložený sľub poslanca.

3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu nastupujúceho
náhradníka na funkciu poslanca OZ
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay vyzval pána Petra Pajtaiho k zloženiu sľubu podľa § 25
ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a odovzdal mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva, ako dôkazný
prostriedok o skutočnosti, že na uvoľnený mandát poslanca nastúpil náhradník.

Pán starosta MVDr. Tibor Garay odovzdáva slovo poslankyni Ing. Karin Bodnárikovej, ktorá
prečítala návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu starostu obce Brzotín o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Brzotín Róberta Dókuša s účinnosťou od 05.05.2021 v súlade § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. informáciu zo Správy Miestnej volebnej komisie obce Brzotín o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018, v ktorých kandidát na poslanca Obecného
zastupiteľstva obce Brzotín (ďalej len „OZ Brzotín“) Pavol Gášpár sa stal ďalším náhradníkom na
uprázdnený mandát, ktorý však predložil písomné odmietnutie na obsadenie funkcie poslanca OZ.
Ďalším náhradníkom za poslanca OZ Brzotín podľa počtu platných hlasov je p. Peter Pajtai.

II. v y h l a s u j e
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 – 2022 nastúpenie náhradníka Petra
Pajtaiho, bytom Gemerská 62, Brzotín za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.

III. k o n š t a t u j e, ž e
náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín Peter Pajtai, bytom Gemerská 62,
Brzotín v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzal z rúk starostu obce
osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva v Brzotíne.

Hlasovanie bodu č. 3 : Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu
náhradníka na funkciu poslanca OZ:

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai, Bc.
Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

4.Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva:
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznamuje obecné zastupiteľstvo s plnením
uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ.

Pani poslankyňa Eva Lakomiová má pripomienku k zápisnici zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 31.03.2021, k vete, cit.: „ konečne máme prehľad, kto koľko dĺži. Toto sú
neplatiči, ktorý dĺžia už roky a predchádzajúce vedenie obce to vôbec neriešilo”,
Žiada, aby mohli poslanci nahliadnuť do zápisnice skôr ako je zverejnená a ak sú nezrovnalosti
opraviť zapisnicu.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - áno samozrejme, môžete si zápisnicu prečitať,
vzniesť pripomienky na obecnom úrade ešte pred jej zverejnením.
Pani JUDr. Angelika Szakalová – nakoľko sa zápisnica píše po slovensky, pani poslankyňa sa
na zasadnutí obecného zastupiteľstva k tomuto bodu vyjadrovala v maďarskom jazyku, mohlo
sa stať pri preklade jej námietky z maďarského jazyka do slovenského o určitú nezrovnalosť.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – nakoľko sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
nahráva, prehrá sa nahrávka, ak sa pripomienka pani poslankyne Evy Lakomiovejsa potvrdí,
opraví sa v danej zápisnici.
Poslankyňa pani Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
informáciu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Brzotín prijatých na predchádzajúcich rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.

Hlasovanie bodu 4 : Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

5.Návrh Záverečného účtu obce Brzotín za rok 2020
Poslankyňa pani Ing. Karin Bodnáriková – prečítala správu od nezávislého audítora Ing.
Vladimíra Burkovského GemerAudit Rožňava - správu z auditu účtovnej závierky k
31.12.2020. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Brzotín k 31.12.2020 a výsledku hospodárenia k uvenému dátumu podľa zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) Obec
Brzotín konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa od
nezávislého audítora je k nahliadnutiu na obecnom úrade Brzotín.
Poslankyňa pani Ing. Karin Bodnáriková konštatuje, že obec Brzotín na základe správy
nezávislého audítora funguje bezchybne. Žiaľ ZŠ s MŠ v Brzotíne dodnes nemá vysporiadané

veci tak ako treba a zaväzuje sa k výdavkom, na ktoré nemá krytie, čo nie je v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách. Základná škola je v prebiehajúcich súdnych sporoch,
ktoré nie sú právoplatne ukončené, prebiehajú pojednávania, nedá sa predpokladať, kedy budú
ukončené. Základná škola v účtovnej závierke nezobrazila v dostatočnej miere riziká zo
súdnych sporov.
Nakoľko obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Brzotíne, treba dať do
pozornosti, že ZŠ s MŠ v Brzotíne, ako subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať
sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré zaťažujú nesledujúce roky z dôvodu
nedostatkov finančných zdrojov.
Pani ekonómka Iveta Palmeová - oboznamuje obecné zastupiteľstvo so návrhom záverečného
účtu, obce Brzotín, ktorý bol zverejnený 20.05.2021 na úradnej tabuli aj na internetovej
stránke obce na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním a dodnes je zverejnený návrh v
dokumentoch, v priečinku Dokumenty- financovanie. Vysledkom je prebytok bežného a
kapitálového rozpočtu. Prebytkovú sumu navrhujeme použiť na tvorbu rezerveného fondu a
na použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Pán poslanec Róbert Dókus - k záverečnému účtu nemáme správu a vyjadrenie od hlavného
kontrolóra.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - žiaľ nemáme hlavného kontrolóra a neodovzdal
nám správu Ing. Štefan Kardos ani stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2020
neodovzdal.
Pani ekonómka Iveta Palmeová - chcela by som sa vyjadriť k stanovisku pána Ing, Štefana
Kardosa, ktorý bol hlavným kontrolórom obce Brzotín od 02.12.2019 do 05.05.2021. Moje
vyjadrenie sa bude týkať k stanovisku zaverečného účtu za rok 2019. Stanovisko hlavného
kontrolóra bolo predložené v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva t.j. 30.06.2020 na
obecný úrad. Podľa môjho úsudku by sa už toto stanovisko nemalo akceptovať, pretože
poslanci obecného zastupiteľstva nemali toto stavisko pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva k nahliadnutiu. V časti predloženie dokladov ( str. 1), citujem: ,,následne na
základe výzvy boli doplnené podkladové materiály zúčtovaní poskytnutých prostriedkov,
výpisov bankových účtov, atď”. Hlavný kontrolór nepodal žiadnu ústnu výzvu ani písomnú
výzvu na predloženie podkladov k zúčtovaniu dotácií, nežiadal predloženie žiadnych
bankových výpisov. Jediný výpis odo mňa žiadal a to bol úverový výpis, keď pripravoval
stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci v októbri 2020. V časti náležitosti návrhu
záverečného účtu , bod.1, citujem: „do doby spracovania tohto stanoviska obec neobdržala
Správu/Výrok audítora o overení účtovnej závierky.” Toto stanovisko ne je pravdivé, pretože
mi sme mali v elektronickej podobe správu od nezávislého audítora dňa 21.05.2020 a
podpísaná správa bola zaslaná dňa 29.06.2020. Uvedenou náležitosťou bol hlavný kontrolór
ústne informovaný pred odovzdaním stanoviska hlavného kontrolóra. Čo sa týka celkového
hospodárenia, k časti údaje o plnení rozpočtu, bod.2, - kde hlavný kontrolór vytýka, že
celkové hospodárenie rozpočtu nekorešponduje s vykázaným zostatkom finančných
prostriedkov na bankových účtoch, kôli tomu odporúča schváliť s záverečný účet s výhradou.
Nemal pravdu, pretože nám ten výsledok ani nemohol vyjsť pretože nevedel, že od zostatku
treba odčítať aj zostatok rezervného fondu a sociálneho fondu, atď. Nepracoval ešte v takej
obci, kde má ZŠ s MŠ vlastnú právnu subjektivitu. Nemohlo nám to sedieť, pretože v ZŠ s
MŠ sú naďalej nedostatky v účtovníctve, ktoré už roky pretrvavájú. V škole si s účtovníctvom
nevedia rady, už od roku 2014. Vo svojom ústnom stanovisku rozprával hlavný kontrolór o
tom, že máme skreslené účty sociálneho fondu. Vysvetlovala som mu, že rozdiel vznikol pri
účtovaní stravných lístkov, účtujeme k 31.12. a fyzicky peniaze prechádzajú až v januári
nového roka. Ja ako ekonómka obce Brzotín, som sa mu to pokúšala vysvetliť, ale on napísal
do stanoviska niečo úplne iné. Ďalej uvádza, že zostatok – suma hospodárenia sa neupravuje
o finančné operácie a nemôže mať mínusový zostatok.

Ja som to overovala aj s inými účtovníčkami, že sa to takýmto spôsobom upravuje a na
rovnaký postup úpravy poukazuje aj Ing. Urbanová na školeniach, ktorá píše knihy o
účtovníctve v pre obce a mestá. A čo sa týka sledovania vývoja dlhov a splátok , hlavný
kontrolór sa vyjadril, že v prehľade o stave a vývoji dlhu sa neuvádzajú výpočty dodržiavania
pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Znova som si to preverovala a práve
opak je pravdou, lebo práve takýmto spôsobom si môže konkrétna obec preveriť svoju
finančnú zaťaženosť , ale hlavný kontrolór to zo záverečného účtu obce Brzotín vylúčil. To
čo pán Ing. Štefan Kardos – hlavný kontrolór obce uviedol vo svojom stanovisku k
záverečnému účtu za rok 2019 sa nezakladá na pravde.
Veľmi nám zamestnancom obce chýbala spätná väzba od hlavného kontrolóra počas jeho
pôsobnosti, či robíme dobre svoju prácu, či používame správne podpisy a pečiatky. Bolo bo
veľmi dobré , aby sme tu konečne na obci mali takého hlavného kontrolóra, ktorý nám aj
poradí a ktorý nás bude aj usmerňovať.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - poprosím, aby toto stavisko ekonómky bolo
zapísané do dnešnej zápisnice. Taktiež vyjadrenie ekonómky obce ku stanovisku hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 priložené k záverečnému účtu za rok 2019.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 zákona písm. b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. a) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Brzotín za rok
2020
b) správu o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín – s výhradou voči riaditeľovi ZŠ s MŠ Brzotín
2. hospodárenie finančných fondov v roku 2020
-

rezervný fond z prebytku rozpočtu za rok 2019
sociálny fond

8.440,00 €
1.420,69 €

II. s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet obce Brzotín a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad
2. vyčíslený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v objeme + 57.513,61 €
3. upravené hospodárenie obce v objeme + 56.734,45 €
4. rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 v objeme 103.752,80 € takto:

 do rezervného fondu sa pridelí 103.752,80 €
5. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 financovanie projektu „Výstavba parkoviska pri autobusovej zastávke v obci
Brzotín“ v objeme
49.626,94 €
 projektová dokumentácie k výstavbe „Kamerový systém v obci Brzotín“ v objeme 2.400,00 €
 financovanie projektu „Kamerový systém v obci Brzotín“ v objeme 32.581,17 €
 na zhodnotenie majetku „Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu Obec Brzotín“ v objeme 19.144,69 €.
Hlasovanie bodu č.5: Návrh Záverečného účtu obce Brzotín za rok 2020:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

6.Čerpanie rozpočtu k 31.5.2020:

Pani ekonómka obce Iveta Palmeová
podrobne oboznamuje obecné zastupiteľstvo s
čerpaním rozpočtu obce Brzotín, ktorý obdržali aj poslanci v materiály pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva.

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z .n. p.

berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.05.2021.
Hlasovanie bodu 6: Čerpanie rozpočtu k 31.5.2020
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

6. Návrh Štatútu obecných novín obce Brzotín – INFO BRZOTÍN/BERZÉTE:

Návrh štatútu obcecných novín obce Brzotín bol zverejnený minimálne 15 dní na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke obce. Počas zverejnenia štatútu nikto nepredložil žiadnu
pripomienku.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznamuje obecné zastupiteľstvo o vymenovaní
redakčnej rady obecných noví INFO BRZOTÍN/BERZÉTE:
- Šéfredaktorom obecných novín bude: pani Bc. Daniela Petrová, zamestnanec obce.
- Redaktormi budú: pani Anita Vecková, pani Andrea Berceliová, pani Bc. Dorota Gažiová
a pani Mgr. Zora Dlhošová, zamestnanci obce.
- Extérnym redaktorom bude: Mgr. Gergely Fábián, novinár. Bude zabezpečovať preklad do
maďarského jazyka, pretože obecné noviny sa budú vydávať ako dvojjazyčné.
-Tajomníkom redakčnej rady bude: JUDr. Angelika Szakalová, zamestnanec obce. Bude
zodpovedná za vyhotovenie a evidenciu zápisníc z rokovaní redakčnej rady a za vedenie
evidencie jednotlivých vydaných čísiel časopisu na obecnom úrade Brzotín.
Keďže redakčná rada bola zložená zo zamestnancou obce, budú odmeňovaný pánom
starostom obce, podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. Pán Mgr.
Gergely Fábián, novinár bude externým zamestnancom obce a odmeňovanie mu bude
poskytované na základe zmluvy a vystavenie faktúry za preklad obecných novín podľa
rozsahu, maximálne však do 100,00 Eur za jedno vydané číslo obecných novín.
Pani poslankyňa Monika Szirotnyáková - kde bude zabezpečená tlač?
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - tlač obecných novín si budeme zabezpečovať sami
na obecnom úrade. Náklady obci vzniknú za nákup papiera a tonerov. Prvé číslo obecných

novín vyjde do 30.06.2021 a jeden výtlačok bude distibuovaný do každej domácnosti v obci
zdarma.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - do budúcna sme rozmýšlali rozšíriť tieto obecné
noviny, napr. o komerčné stránky, ktoré by obsahovali inzercie a reklamyv novinách.
Poplatky za zverejnenie inzercie a reklamy sú uvedené v prílohe č. 1 k Štatútu obecných novín
INFO BRZOTÍ/BERZÉTE.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne prerokovalo a

I. s c h v a ľ u j e
A. ŠTATÚT obecných novín obce Brzotín INFO BRZOTÍN/BERZÉTE.
B. redakčnú radu obecných novín INFO BRZOTÍN/BERZÉTE v zložení:
I. šéfredaktor – Bc. Daniela Petrová
II. redaktori
- zamestnanci obce:
Anita Vecková, Mgr. Zora Dlhošová, Bc.Dorota
Gažiová,
Andrea Berceliová
- externý redaktor:
Mgr. Gergely Fábián
C. tajomníka redakčnej rady obecných novín INFO BRZOTÍN/BERZÉTE zamestnankyňu
obce – JUDr. Angeliku Szakalovú, zodpovednú za vyhotovovanie a evidenciu zápisníc z
rokovaní redakčnej rady a za vedenie evidencie jednotlivých vydaných čísiel časopisu na
obecnom úrade
D. odmeňovanie - bude poskytované externému redaktorovi na základe zmluvy a vystavenej faktúry za preklad obsahu obecných novín do maďarského jazyka podľa rozsahu, max.
však do 100,00 € za jedno vydané číslo obecných novín

II. u k l a d á

obecnému úradu povinnosť zverejniť štatút obecných novín vyvesením na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce najmenej na 15 dní za účelom jeho vyhlásenia.

Hlasovanie bodu č. 7: Návrh Štatútu obecných novín obce Brzotín – INFO
BRZOTÍN/BERZÉTE:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva

8.Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – informácia z poslaneckého prieskumu:

Pani JUDr. Angelika Szakalová oboznamuje poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom
jej vypracovanej správy o výsledku kontroly poslaneckého prieskumu v sociálnych bytoch
obce Brzotín a aktuálnosti plnenia podmienok pre opakované uzatvorenie nájmu, resp.
predĺženie doby nájmu v zmysle čl. 6, bod 3 a 4 Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2015
a kontroly plnenia piodmienok riadne a včas, taktiež vizuálny a technický stav jednotlivých
sociálnych nájomných bytov.
Na základe zastupiteľstvom obce Brzotín schváleného uznesenia č. 245/2021 zo dňa
05.05.2021 a následne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, starosta obce, poslanci a zamestnankyňa obce Brzotín vykonali dňa
24.05.2021, v čase od 9.00 do 11.00 hodín kontrolu stavu jednotlivých sociálnych bytov obce
Brzotín, zameranú na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov týkajúcich sa prideľovaniu obecných bytov v Brzotíne – prevereniu aktuálnosti
podmienok a kritérií, na základe ktorých obecné zastupiteľstvo prideľuje byty za obdobie
rokov 2016 – 2021.
Oprávnené osoby na vykonanie kontroly boli:
JUDr. František Bačo, poslanec
- vedúci kontrolnej skupiny
MVDr. Tibor Garay, starosta obce
- člen kontrolnej skupiny
Bc. Timea Pengerová, poslankyňa/ náhradníčka/ - člen kontrolnej skupiny
JUDr. Angelika Szakalová, zamestnanec obce
- člen kontrolnej skupiny
Cieľom poslaneckého prieskumu a kontroly:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
predpismi a internými aktmi riadenia so zameraním na prideľovanie obecných bytov v obci
Brzotín a preverenie aktuálnosti podmienok a kritérií, na základe ktorých obec Brzotín
prideľuje byty, taktiež vizuálny a technický stav jednotlivých sociálnych nájomných bytov.
Kontrolovanými rokmi boli roky 2016 až 2021.
V tejto správe z poslaneckého prieskumu opisuje a oboznamuje poslancov s vizuálnym a
technickým stavom jednotlivých sociálnych nájomných bytov. Dňa 24.05.2021 kontrolná
skupina vykonala osobný prieskum aj v jednotlivých bytoch, kde sa zameralo aj na ich
udržiavanie a celkovú starostlivosť o spoločenské priestory. Z celkového počtu 12 bytov bolo
fyzicky skontrolovaných 8 bytov: - 7 bytov je vo veľmi dobrom stave, sú pekne zariadené,
nájomníci sa o tieto byty naozaj starajú podľa svojej sociálnej situácie a svojich možností a 1
byt, garsónka na prízemí je vo veľmi zlom stave, je značne devastovaný, zavlhnutý. Tento byt
nespĺňa podmienky na riadne, zdravotne nezávadné bývanie. Tento stav je potrebný s
nájomníkom okamžite riešiť. 4 byty kontrolná komisia nebedela skontrolovať, z dôvodu, že
nájomníci neboli prítomní.
Kontrolná komisia konštatovala, že sociálne nájomné byty v budúcnosti nie je možné
prenechávať do užívania bez toho, aby vlastník – Obec Brzotín nepoznal technický stav a bez
súhlasu vlastníka sa do budúcnosti nemôžu vykonávať žiadne rekonštrukcie bytu na vlastné
náklady nájomníkov.
Kontrolná komisia prijala záver, že viacero sociálnych nájomných bytov nespĺňa podmienky
na riadne, zdravotne nezávadné bývanie a to z dôvodu zlého technického stavu a zanedbanej
starostlivosti o byt zo strany nájomníkov.
Vlastník sociálnych bytov – Obec Brzotín musí dosiahnuť v spolupráci so Stavebným
bytovým družstvom Rožňava, aby mohla účtovať maximálnu cenu nájmu bytu, nakoľko
súčasne môže uplatniť len nižšiu cenu za nájom bytu, ktorá pokrýva len náklady spojené so
správou, prevádzkou a údržbou bytového fondu. To znamená, že obec nevyužíva možnosť
uplatnenia maximálnej možnej ceny nájmu za sociálne obecné byty, najmä z dôvodu sociálnej
situácie nájomcov a preto sa predpisuje veľmi nízke nájomné, v priemere len do úrovne ¾
maximálneho možného nájomného. Taktiež je tu nepriaznivá platobná disciplína nájomcov,
ktorá vedie k sústavným nedoplatkom na nájomnom. Preto je dôležité pristúpiť okamžite
k úpravám mesačného nájomného u nájomníkov s cieľom poskytnúť dostupné bývanie
sociálne znevýhodneným osobám alebo rodinám, ktoré to potrebujú.
Na základe zistených skutočností kontrola navrhla obci Brzotín prijať opatrenia na
odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov a zaslať tieto prijaté opatrenia
na vedomie správcovskej spoločnosti – Stavebnému bytovému družstvu Rožňava.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - finančné prostriedky sú neefektívne nastavené. Je
potrebné upraviť , najmä navýšiť aj položku fondu opráv. Treba navýšiť a upraviť aj sumy, ktoré
platia za elektrinu a vodu. Majú nastavenú veľmi nízsku splátku, ktorá neodzrkadľuje ich
skutočnú spotrebu. A potom koncom obdobia im prídu veľké nedoplatky, ktoré nevedia uhradiť.
Bolo by dobré určiť aj domového dôverníka, ktorý by odsledoval napríklad, či tam je naozaj
ten počet nájomníkov, za ktorých sa nájom
platí. Spolupráca so Stavebným bytovým
družstvom v Rožňave je veľmi zlá. Je potrebné sa s nimi stretnúť a dohodnúť podmienky. Pán
Alexander Gergely nemá ochotu ani platiť a ani komunikovať s nami o svojom dlhu a prípadne
nájsť riešenie na jeho úhradu. Pri pánovi Štefanovi Porackom sa našla ochota. Obec Brzotín ho
zamestnala ako robotníka na úpravu verejného priestranstva na 4 mesiace a uvidíme či bude

mať ochotu splatiť dlh na nájomnom. Bude mať na to 3 mesiace, inak budeme postupovať ako
pri pánovi Gergelyovi- ukončením nájomnej zmuvy.

Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
správu o výsledku kontroly poslaneckého prieskumu v sociálnych bytoch obce Brzotín, aktuálnosti plnenia podmienok pre opakované uzatvorenie nájmu, resp. predĺženie doby nájmu v
zmysle Čl.6, bod 3 a 4 VZN č.
2/2015, kontroly plnenia podmienok platenia riadne a včas, taktiež vizuálneho a technického
stavu jednotlivých sociálnych nájomných bytov.
Hlasovanie bodu č: 8: Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – informácia z
poslaneckého prieskumu:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

9.Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094, parcela registra
„E“ KN, parcelné číslo 492/1, o celkovej výmere 699 m2:
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - zámer predaja pozemku obce Brzotín bol vyvesený
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce minimálne na 15 dní. Na obecný úrad
bola doručená jedna cenová ponuka na predmetný pozemok v stanovenej lehote od pána
Zsolta Rákossyho. Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku bolo na základe vypracovaného
znaleckého posudku znalca Ing. Dionýza Dobosa.
Pán poslanec Róbert Dókus - ide o pozemok na ktorom je budova a ktorej je vlastníkom pán

Zsolt Rákossy. On je vlastníkom aj pozemkov okolo predmetného pozemku. Pán Zsolt
Rákossy kupoval pozemky okolo tie už sú vysporiadané a až teraz prišiel nato, že tento
pozemok pod jednou budovou ešte nemá vo vlastníctve. Navrhuje však zvýšiť predajnú cenu
na 3,00 Eur za m2, tak ako kupoval aj predchádzajúce okolité pozemky.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - navrhuje prijať predmetné uznesenie, aby bola
predajná cena stanovená podľa predchádzajúcej kúpno – predajnej zmluvy a vypracovaného
znaleckého posudku, za ktorú pán Zsolt Rákossy kupoval priľahlé pozemky. Cena bola 3,40
Eur za m2.

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele registra „E“ KN parcelné číslo 492/1
v k.ú. Brzotín vo výške 850,00 € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 48/2021
znalca Ing. Dionýza Dobosa, evidenčné číslo znalca 910563,
2. správu komisie k vyhodnoteniu cenových ponúk predložených v stanovenej lehote, v
rámci ktorej bol doručený jeden návrh od záujemcu p. Zsolta Rákossyho, Zvonárska 26,
049 51 Brzotín, v znení:
- za pozemok v k.ú. Brzotín na parcele registra „E“ KN parcelné číslo 492/1, o výmere
699 m2, ponúka sumu vo výške 908,70 €

II. s c h v a ľ u j e
prevod pozemku z vlastníctva obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku obcí“) a Čl. 14
Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín a to formou priameho predaja pre nadobúdateľa
p. Zsolta Rákossyho, Zvonárska 26, 049 51 Brzotín, ktorý nie je osobou podľa § 9a ods. 6 a
7 zákona o majetku obcí, za cenu 2.376,60 € za pozemok v katastrálnom území obce Brzotín,
zapísaný na LV č. 1094 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „E“ KN,
parcelné číslo 492/1, o celkovej výmere 699 m2, druh pozemku: orná pôda

III. u r č u j e
1. kupujúcemu povinnosť uzatvoriť s obcou Brzotín kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od
schválenia prevodu a uhradiť kúpnu cenu za predmetný pozemok naraz na účet predávajúceho v deň podpísania kúpnej zmluvy, pričom znáša všetky náklady spojené s prevodom
pozemku. Zároveň je kupujúci povinný v zmysle čl. 14 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín uhradiť náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického
plánu, v prípade jeho vystavenia,

2. obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s nadobúdateľom najneskôr
do 30 dní od schválenia prevodu pozemku a zverejniť kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie bodu 9 : Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č.
1094, parcela registra „E“ KN, parcelné číslo 492/1, o celkovej výmere 699 m2:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

10.Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 355/2, o celkovej výmere 836 m2:
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - zámer predaja pozemku obce Brzotín bol vyvesený
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce minimálne na 15 dní. Na obecný úrad
boli doručené dve cenové ponuky na predmetný pozemok v stanovenej lehote od pána Petra
Melichera a pána Václava Havráneka. Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku bolo na
základe vypracovaného znaleckého posudku znalca Ing. Dionýza Dobosa.
Pán poslanec Róbert Dókus - navrhuje navýšyť cenu za predmetný pozemok.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - poprosím všetkých poslancov o návh ceny na
predaj pozemku.
Pán poslanec Peter Pajtai - mali by sme zvážiť cena aspoň 20 Eur na 1 m2.
Pán poslanec Róbert Dókus - na Brakošovej ulici sa predáva pozemok za omnoho vyšiu sumu,
okolo 24 Eur za 1 m²
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – súhlasím aj ja s návrhom 20 Eur za 1 m2 , túto
cenu by sme mali ponúknuť pánovi Petrovi Melicherovi a uvidíme či prístúpi na kúpu
predmetného pozemku.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele registra „C“ KN parcelné číslo 355/2
v k.ú. Brzotín vo výške 1.810,00 € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 49/2021
znalca Ing. Dionýza Dobosa, evidenčné číslo znalca 910563,

2. správu komisie k vyhodnoteniu cenových ponúk predložených v stanovenej lehote, v
rámci ktorej boli doručené dva návrhy záujemcov v znení:
p. Peter Melicher, Kyjevská 16, 048 01 Rožňava ponúkol za pozemok v
k.ú. Brzotín na parcele registra „C“ KN parcelné číslo 355/2, o výmere 836 m2,
sumu vo výške 3.600,00 €
p. Václav Havránek, Slnečná 5, 048 01 Rožňava ponúkol za pozemok v
k.ú. Brzotín na parcele registra „C“ KN parcelné číslo 355/2, o výmere 836 m2,
sumu vo výške 3.503,00 €

II. s c h v a ľ u j e
prevod pozemku z vlastníctva obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku
obcí“) a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín a to formou priameho predaja
pre nadobúdateľa p. Petra Melichera, Kyjevská 16, 048 01 Rožňava, ktorý nie je osobou
podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí, za cenu 16.720,00 € za pozemok v katastrálnom
území obce Brzotín, zapísaný na LV č. 579 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele
registra „C“ KN, parcelné číslo 355/2, o celkovej výmere 836 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, za účelom realizácie individuálnej bytovej výstavby

III. u r č u j e
1. kupujúcemu povinnosť uzatvoriť s obcou Brzotín kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od
schválenia prevodu a uhradiť kúpnu cenu za predmetný pozemok naraz na účet predávajúceho v deň podpísania kúpnej zmluvy, pričom znáša všetky náklady spojené s prevodom
pozemku. Zároveň je kupujúci povinný v zmysle čl. 14 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín uhradiť náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického
plánu, v prípade jeho vystavenia,
2. obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s nadobúdateľom najneskôr
do 30 dní od schválenia prevodu pozemku a zverejniť kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie bodu 10 : Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č.
579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 355/2, o celkovej výmere 836 m2:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

11.Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 2966, o celkovej výmere 2271 m2.

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - zámer predaja pozemku obce Brzotín bol vyvesený
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce minimálne na 15 dní. Na obecný úrad
bola doručená jedna cenová ponuka na predmetný pozemok v stanovenej lehote od
spoločnosti On Ground s.r.o. Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku bolo na základe
vypracovaného znaleckého posudku znalca Ing. Dionýza Dobosa.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - na tejto časti pozemku by chcela menovaná spoločnosť
vybudovať prístupovú cestu a na priľahlom pozemku by vybudovali parkovisko pre osobné
autá.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
1.
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parcele registra „C“ KN parcelné
číslo 2966 v k.ú. Brzotín vo výške 8.300,00 € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 50/2021 znalca Ing. Dionýza Dobosa, evidenčné číslo znalca 910563,
2.
správu komisie k vyhodnoteniu cenových ponúk predložených v stanovenej lehote, v rámci ktorej bol doručený jeden návrh od spoločnosti On Ground s.r.o., IČO:
46876162, 049 12 Čoltovo č. 14, v znení: - za pozemok v k.ú. Brzotín na parcele registra „C“ KN parcelné číslo 2966, o výmere 2271 m2,
ponúka sumu vo výške 9.084,00 €

II. s c h v a ľ u j e
prevod pozemku z vlastníctva obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku obcí“) a Čl. 14
Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín a to formou priameho predaja pre nadobúdateľa
spoločnosť On Ground s.r.o., IČO: 46876162, 049 12 Čoltovo č. 14, ktorá nie je osobou
podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí, za cenu 9.084,00 € za pozemok v katastrálnom
území obce Brzotín, zapísaný na LV č. 1753 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele
registra „C“ KN, parcelné číslo 2966, o celkovej výmere 2271 m2, druh pozemku: ostatná
plocha, za účelom zriadenia vlastného prístupu na pozemok v jeho vlastníctve

III. u r č u j e
1. kupujúcemu povinnosť uzatvoriť s obcou Brzotín kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od
schválenia prevodu a uhradiť kúpnu cenu za predmetný pozemok naraz na účet predávajúceho v deň podpísania kúpnej zmluvy, pričom znáša všetky náklady spojené s prevodom

pozemku. Zároveň je kupujúci povinný v zmysle čl. 14 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín uhradiť náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického
plánu, v prípade jeho vystavenia,
2. obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s nadobúdateľom najneskôr o
30 dní od schválenia prevodu pozemku a zverejniť kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie bodu 11 : Predaj pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č.
1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2966, o celkovej výmere 2271 m2:

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

12.Žiadosť p. Ing. Michala Malegu, Trieda SNP 160/6, 040 11 Košice - o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 21162/2:

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - pán Ing. Michal Malega podal žiadosť na
odkúpeniu pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín. Nakoľko sa jedná o ornú pôdu a
predmetný pozemok má veľkú celkovú výmeru, navrhuje pre obecný úrad zverejniť zámer
predaja predmetného pozemku na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce na doručenie
cenových ponúk aj iných záujemcov a taktiež žiada obecný úrad dať vypracovať znalecký
posudok, aby sa stanovila všeobecná hodnota tohto predmetného pozemku.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - môžeme sa pohrať s myšlienkou, ak by sa tento
predmetný pozemok ponúkol na predaj, vznikol by väčší konkurenčný priestor a obec Brzotín
by mohla z toho vyťažiť pekné finančné prostriedky. Samozrejme rozhodovali by poslanci o
predaji tohto predmetného pozemku velkej výmery.
Pani poslanyňa Bc. Timea Pengerová – taktiež súhlasím, aby obecný úrad zverejnil zámer
predaja tohto pozemku a tým by sa zistil aký bude záujem o kúpu pozemku a akú cenu by
ponúkli.

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zámer predaja pozemku v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 1753 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 2116, o celkovej
výmere 26517 m2, druh pozemku: orná pôda a to priamym predajom
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín

II. p o v e r u j e
obecný úrad zverejnením zámeru podľa tohto uznesenia na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obce obecným zastupiteľstvom a to na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov a tiež
obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.

Hlasovanie bodu 12 : Žiadosť p. Ing. Michala Malegu, Trieda SNP 160/6, 040 11 Košice
- o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela
registra „C“ KN, parcelné číslo 21162/2:

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

13.Žiadosť p. Richarda Kónyu, Agátová 290, 049 51 Brzotín - o odkúpenie pozemku z
vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné
číslo 672:

Pani posankyňa Ing. Karin Bodnáriková - oboznamuje obecné zastupiteľstvo so žiadosťou
pána Richarda Kónyu na odkúpenie predmetného pozemku vo výlučnom vlastníctve obce, na
ktorom si žiadateľ postavil čiernu stavbu.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay – žiadateľ si berie na seba veľmi veľké riziko, nakoľko
sa predmetný pozemok nachádza v ochrannom pásme a vedie tadiaľ plynové potrubie. V
budúcnosti by žiadateľ mohol prísť o svoj vlastný majetok, nakoľko sa tento pozemok nesmie
využiť na výstavbu.
Pani poslankyňa Monika Szirotnyáková - tam už reálne stojí rodinný dom – čierna stavba.

Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

neschvaľuje
zámer predaja pozemku v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 579 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 672, o celkovej
výmere 518 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie.

Hlasovanie bodu 13 : Žiadosť p. Richarda Kónyu, Agátová 290, 049 51 Brzotín - o
odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 672:

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus, Eva Lakomiová, Peter Pajtai,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

14.Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Základná organizácia
Rožňava, o dočasné pridelenie pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č.
1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2626/3:

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - oboznamuje so žiadosťou Slovenského zväzu
chovateľov poštových holubov- základná organizácia Rožňava.
Žiadajú o pridelenie tohto pozemku na dočasné používanie pre ich organizáciu na účely
uloženia bunky UNIMO, ktorá by slúžila na košovanie holubov pred pretekami počas
pretekovej sezóny - ktorá trvá od mája do septembra príslušného roka.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - hľadajú dočasný pozemok na umiestnenie
unimobunky pre holuby. Nevidím problém v tom keby si tam tú unimobunku zložili.
Premenovali by sa od januára 2022 na základnú organizáciu Brzotín a spolupracovali by s
našou obcou. Napríklad s deťmi , alebo by vypúšťali holubov na rôznych podujatiach. Obec
Brzotín by im to prenajala za symbolickú cenu formou nájomnej zmluvy.
Pán poslanec Róbert Dókus - o ktorý pozemok sa jedná?
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay – jedná sa o predmetný pozemok medzi pálenicou pána
Bendulu a autobazárom pána Krištófa – Pula.
Pán poslanec Róbert Dókus - navrhujem radšej pozemok za futbalovým ihriskom.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay - navrhuje túto otázku nechať zatiaľ otvorenú, a presunúť
tento bod na nasledujúce obecné zastupiteľstvo.

15. Diskusia , interpelácie:
Pán starosta MVDr. Tibor Garay – oboznamuje obecné zastupiteľstvo, že ohľadom Zberného
dvora Brzotín už obec podpísala Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku vo
verejnom záujme na obec so Slovenským pozemkovým fondom a boli zaslané na podpis do
Bratislavy. Všetko je však postavené na krátkom časovom horizonte. Dúfam, že do troch
mesiacov sa nám podarí urobiť prvé kroky a začať s realizácoiu Zberného dvora v Brzotíne.
Vrátim sa ešte k projektu výstavby parkoviska, v prvom kole nám to prešlo a teraz čakáme
na schválenie tohto projektu. Kamerový systém obce Brzotín je vysúťažený, vyhrala firma
VegaNet, s.r.o., Pača, už treba s nimi podpísať len Zmluvu o dielo.
Rekonštrukcia verejného rozhlasu obce Brzotín - projektová dokumentácia je vypracovaná
bude treba vypísať verejné obstarávanie na rekonštrukciu rozhlasu.
Pán poslanec Róbert Dókus - kedy bude kolaudácia vodoných prípojok a kanalizácie?
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - až po položení chodníka v obci. Najprv sa vybudujú
prípojky, položí chodník, potom sa upraví cestná komunikácia až potom bude skolaudovaná
stavba a spustená voda.

Pán poslanec Róbert Dókus - kto bude prekopávať cestu?
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - túto etapu prác bude vykonávať VVS, a.s., Rožňava
Pani poslankyňa Bc.Timea Pengerová – chcela by som sa informovať, ako stojíme so sčítaním
obyvateľov v našej obci, na koľko percent sme sa sčítali?
Pani JUDr. Angelika Szakalová – sčítanie obyvateľov bolo vykonané na 94,90 %.
Považuvajeme to za vynikajúci výsledok. Počas asistovaného sčítania sa nám podarilo sčítať
420 obyvateľov. Na to , že v obci Brzotín je vysoké percento rómskych obyvateľov, sú tieto
výsledky veľmi dobré. Vo viacerých aj menších obciach dopadli tieto výsledky oveľa horšie.
Pán poslanec Róbert Dókus - bol niekto prijatý do pracovného pomeru , okrem pána Štefana
Porackého ?
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - Obec Brzotín podala žiadosť na UPSVaR v Rožňave
na tri pracovné úväzky. Nakoľko sú teraz na projekty poskytované veľmi nízske finančné
prostriedky, neschválili nám možnosť viacerých pracovných úväzkov.. Aj o tom, či vôbec
obec Brzotín dostane finančné prostriedky na tie tri pracovné uväzky, bude ešte rozhodovať
nabudúci týždeň na UPSVaR v Rožňave komisia. Tieto tri pracovné úväzky chceme využiť
pre kosičov v obci, ak nám neschvália tieto úväzky, tak budeme musieť kosiť sami pre seba.
Pán poslanec Róbert Dókus - či niekto podal žiadosť na hlavného kontrolóra?
Pani JUDr. Angelika Szakalová – áno, bola nám doručená do stanoveného termínu jedna
obálka na voľbu hlavného kontrolóra obce Brzotín.
15. Záver:
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť
a uzavrel zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovatelia:
JUDr. Angelika Szakalová
Anita Vecková

Overovatelia zápisnice:
Overovateľmi zápisnice sú všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva v Brzotíne.
-

Ing. Karin Bodnáriková
Monika Szirotnyáková
Bc. Timea Pengerová
Eva Lakomiová
Róbert Dókus
Peter Pajtai

