UZNESENIA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
(254 – 265)

Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte 6
Pozn.: Poslanec OZ p. Róbert Dókuš sa vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva dňa 05.05.2021, ďalším
nastupujúcim náhradníkom, ktorý prijal funkciu poslanca obecného zastupiteľstva Brzotín je p. Peter Pajtai.

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 254/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Návrh Záverečného účtu obce Brzotín za rok 2020
6. Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021
7. Návrh Štatútu obecných novín obce Brzotín – INFO BRZOTÍN/BERZÉTE
8. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – informácia z poslaneckého prieskumu
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
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
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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:
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.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka na
funkciu poslanca OZ

Uznesenie č. 255/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
-------------------------------------------------------------------------

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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 4. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 256/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
-------------------------------------------------------------------------

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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 5. Návrh Záverečného účtu obce Brzotín za rok 2020

Uznesenie č. 257/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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 €
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na zhodnotenie majetku „Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu - Obec Brzotín“
v objeme 19.144,69 €.

Hlasovanie:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 6. Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021

Uznesenie č. 258/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 7. Návrh Štatútu obecných novín obce Brzotín – INFO BRZOTÍN/BERZÉTE

Uznesenie č. 259/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.06.2021
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K bodu 8. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – informácie z poslaneckého prieskumu

Uznesenie č. 260/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K 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

Uznesenie č. 261/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.06.2021
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K 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

Uznesenie č. 262/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

V Brzotíne, 16.06.2021

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

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
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K 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

Uznesenie č. 263/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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 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:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

V Brzotíne, 16.06.2021

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

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
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K 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 2116

Uznesenie č. 264/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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K 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

Uznesenie č. 265/2021
z XXI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.06.2021
------------------------------------------------------------------------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:
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

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.06.2021
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