U Z N E S E N IA
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
(273 – 281)

Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte : 5

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 273/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------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:

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.08.2021
Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach obce k 31.08.2021
Zmena účelu použitia časti prostriedkov rezervného fondu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – aktuálny stav nedoplatkov a obsadenosti bytov
Dočasné užívanie majetku obce – časti pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 579,
parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 972/1 v zmysle žiadosti Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov, základná organizácia Rožňava
10. Informácie:
A. Požiadavka na inštaláciu ďalších spomaľovacích prahov – retardérov
B. Aktuality zo života obce
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 274/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
-------------------------------------------------------------------------

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:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová, Peter
Pajtai

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Róbert Dókus

Neprítomní:

4

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.08.2021

Uznesenie č. 275/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------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 31.08.2021.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach obce k 31.08.2021

Uznesenie č. 276/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------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 § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n. p.

berie na vedomie
informáciu o zmenách rozpočtu a rozpočtových opatreniach č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 za obdobie od 01.06.2021 do
31.08.2021, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová, Peter
Pajtai

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Róbert Dókus

Neprítomní:

4

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021

5

K bodu 6. Zmena účelu použitia časti prostriedkov rezervného fondu

Uznesenie č. 277/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------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.

schvaľuje
zmenu účelu použitia časti prostriedkov rezervného fondu ako prebytku rozpočtu z roku 2019 schváleného
Uznesením č. 149/2020 dňa 30.06.2020 ako kapitálový výdavok určený na spolufinancovanie investičnej
výstavby Zberného dvora v objeme 8.440,- €, ktoré z dôvodu ich nečerpania budú použité na kapitálový
výdavok určený na financovanie havarijného stavu /zatekania/ balkóna na Obecnom úrade –Výroba a osadenie
zábradlia, striešky nad balkónom kultúrneho domu vo výške 7.887,91,- €.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021

6

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021

Uznesenie č. 278/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
-----------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a pri splnení podmienok v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
A. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na II. polrok 2021 zverejnený najmenej 15 dní
pred rokovaním obecného zastupiteľstva spôsobom v obci obvyklým
B. rozšírenie plánu kontroly o ďalšiu kontrolnú činnosť:
- Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie - Základná škola s materskou školou Brzotín za
obdobie rokov 2020 a I. polrok 2021 zameraná na dodržiavanie zákonnosti, rozpočtu a hospodárenia
s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, vykonávanie finančnej kontroly, hospodárenie a nakladanie
s majetkom.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 8. Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – aktuálny stav nedoplatkov a obsadenosti bytov

Uznesenie č. 279/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
-

informáciu o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch – sociálne
byty vo vlastníctve obce Brzotín k 30.09.2021
informáciu o plnení opatrení na základe pracovného stretnutia so Stavebným bytovým družstvom
Rožňava zo dňa 22.07.2021

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 9. Dočasné užívanie majetku obce - časti pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV
č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 972/1 v zmysle žiadosti Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov, Základná organizácia Rožňava

Uznesenie č. 280/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------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
dočasného užívania majetku obce – časti pozemku v zmysle § 9a ods. 9 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku obcí“) a Čl. 18 Zásad hospodárenia
s majetkom obce Brzotín umiestneného v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 579 vo
výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 972/1, o celkovej výmere
5479 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorej časť vo výmere 31,50 m² v zmysle predloženého nákresu
požadovaného stavu, obec prenecháva
do nájmu
žiadateľovi Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Rožňava
- za nájomné vo výške 1,00 €/ kal. rok.
- za účelom uloženia bunky Unimo, slúžiacej na košovanie holubov pred pretekmi počas pretekovej
sezóny v čase od mája do septembra príslušného roka.

II. u r č u j e
obecnému úradu povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu s nadobúdateľom najneskôr do 30 dní od schválenia
dočasného užívania časti pozemku a zverejniť nájomnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
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Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 29.09.2021
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K bodu 11. Interpelácie poslancov - Žiadosť o prenájom budovy obecnej škôlky, súpisné číslo 155 –
žiadosť Mgr Diany Bacher

Uznesenie č. 281/2021
z XXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 29.09.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. berie na vedomie
žiadosť o prenájom majetku obce – budovy obecnej škôlky v zmysle Čl. 23, bod 4 písm. a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Brzotín umiestneného v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 579 vo
výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 26, o celkovej výmere 1007
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, žiadateľa Mgr. Diany Bacher, Berzehorská č. 159,
049 51 Brzotín.

II. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – budovy obecnej škôlky, za nasledovných podmienok:
- za nájomné vo výške 200,00 €/ mesačne, na dobu určitú od 15.10.2021 do 30.11.2021.
- za účelom podpory podnikateľskej činnosti a tvorby nových pracovných miest v obci Brzotín.
Budova bývalej obecnej škôlky je obcou dlhodobo nevyužívaná.

II. žiada
obecný úrad uzatvoriť nájomnú zmluvu s nadobúdateľom najneskôr do 15 dní od schválenia dočasného
užívania budovy obecnej škôlky a zverejniť nájomnú zmluvu v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
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Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókus, Eva
Lakomiová, Peter Pajtai

Ing. Karin Bodnáriková, JUDr. František Bačo, Géza Dókus,
Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 29.09.2021
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