ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín konaného dňa
05.02.2020 o 17:00 hod.
Prítomní:

starosta obce: MVDr. Tibor Garay
poslanci: 8 - Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika
Szirotnyáková, Patrik Laczo, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Lóránt Szanko,
Tomáš Szanko

Neprítomný: 1 - Bc. Szilárd Szabó, MBA

1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie OZ otvoril MVDr. Tibor Garay, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
poslancov a prítomných občanov.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil poslancom
program zastupiteľstva na schválenie a prečítal program zasadnutia.

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Územný plán obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
Rôzne
Diskusia, interpelácie, odpovede
Záver
Hlasovanie bodu 2: Schválenie programu zasadnutia:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní. 8
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Monika Szirotnyáková, Bc. Tímea Pengerová, Róbert
Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko
Predložený program bol schválený.

3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznámila prítomných o plnení uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2019, na ktorom boli prijaté dve
Všeobecné záväzné nariadenia: VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín a VZN č. 3/2019
o financovaní originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva, ktoré boli zverejnené
na dobu 15 dní, verejnosť bola informovaná spôsobom v mieste obvyklým a VZN č. 2 a
3 nadobudli účinnosť dňa 01.01.2020.
Ďalej poukázala na zmarené nezrealizované dlhodobé investície a sociálne pôžičky
poskytované v minulých volebných obdobiach, ktoré nie sú vymožiteľné, a ktoré boli odpísané
z dlhodobého majetku a z účtovnej evidencie po schválení poslancami obecného zastupiteľstva
na obecnom zastupiteľstve, dňa 11.12.2019.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková informovala o verejnej zbierke pre Prešov-sídlisko,
konkrétnej bytovky, v ktorej vybuchol plyn, na ktorú mala obec Brzotín prispieť 1
eur/obyvateľa, čo predstavovalo sumu cca 1300,- eur. Nakoľko sa táto suma mala poslať až po
schválení rozpočtu obce za rok 2020, ktorý schválený zatiaľ nebol, a verejná -Prešov bytovka
medzičasom skončila, toto uznesenie nie je vykonateľné.
Hlasovanie bodu č.3:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 8
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Monika Szirotnyáková, Bc. Timea Pengerová, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko, Róbert Dókuš, Róbert Dókuš, Patrik Laczo.

Poslanci OZ berú informáciu o plnení uznesení OZ na vedomie.

4. Územný plán obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
Starosta MVDr. Tibor Garay informoval prítomných o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného
plánu obce Brzotín, vydaným pod číslom OU-KE-OVBP1-2019/403040 zo dňa 09.09.2019
k preskúmaniu týchto zmien podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
Následne poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala úplné znenie uznesenia č.131/2020
z XII. rokovania obecného zastupiteľstva obce Brzotín. Poslanci obecného zastupiteľstva mali
k dispozícii celú správu o postupe obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Brzotín, návrh Zmien a doplnkov bol spracovaný v máji 2019, dňa 25.07.2019 bolo v zmysle
§ 22 stavebného zákona začaté verejné prerokovanie dokumentácie, ktoré bolo ukončené
v termíne 26.08.2019. Oznámenie o verejnom prerokovaní bolo vystavené po dobu 30 dní na

verejnej tabuli obce a dokumentácia bola k nahliadnutiu sprístupnená v úradovni Obecného
úradu Brzotín. Dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a susedným obciam bolo
oznámenie o verejnom prerokovaní zaslané listom. Kompletná dokumentácia Zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu obce bola vystavená aj na internete, na webstránke obce:
www.obecbrzotin.sk.
Z výsledkov prerokovania vyplynula potreba úpravy dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu obce. Preto bola upravená dokumentácia znovu zverejnená na dobu 30 dní
v termíne od 07.11.2019 do 09.12.2019 za účelom verejného prerokovania. Dotknuté subjekty
a inštitúcie boli o stanovisko požiadané písomne.
Vyjadrenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o ŽP v zmysle § 9, odst. 1, písm. a/ zákona č.
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko RÚVZ Rožňava a stanovisko
OÚ Rožňava, štátna vodná správa boli vydané v procese verejného prerokovania a sú zaradené
vo vyhodnotení pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu :
berie na vedomie
stanovisko OÚ Košice, odboru výstavby a bytovej politiky vydané pod číslom OU-KEOVBP1-2019/403040 zo dňa 09.09.2019 k preskúmaniu zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Brzotín podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu obce Brzotín,
schvaľuje
podľa § 26 ods. 3 a § 27, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, ods. 4, písm. c/ a §
v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Brzotín s premietnutím Zmien a doplnkov č.3
žiada starostu obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Brzotín:
1. Zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 k záväzným častiam Územného
plánu obce Brzotín s premietnutím zmien a doplnkov č.3.
2. Zverejniť v súlade s § 27, ods. 4 písm. a/,b/stavebného zákona, záväznú časť Územného
plánu obce Brzotín s premietnutím zmien a doplnkov č. 3 vyvesením na úradnej tabuli
obce a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkovč.3 Územného plánu obce Brzotín
schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, ods. 1 stavebného zákona.

4. Zabezpečiť v zmysle § 28, ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu
a zaslať ho MD a V SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s § 28, ods. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie Zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Brzotín na Obecnom úrade obce Brzotín, na
príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby a bytovej
politiky do 3 mesiacov od jeho schválenia.
Po prerokovaní poslanci OZ schválili uznesenie č. 131/2020 zo zasadnutia OZ.

Hlasovanie bodu č.4:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 8
Za: Ing.Karin Bodnáriková, Monika Szirotnyáková, Bc. Timea Pengerová, Patrik
Laczo, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus, Róbert Dókuš .

5. a 6: Rôzne a Diskusia, interpelácie, odpovede
Pani Angelika Barcziová poukázala na nedostatky ohľadom verejného osvetlenia v obci,
nakoľko dlhší čas je osvetlenie poruchové -nesvieti. Poslanec Róbert Dókuš skonštatoval, že
momentálne je to kvôli nepriaznivému počasiu. Ďalej sa sťažovala na ohrozenie bezpečnosti
občanov, voľným pohybom túlavých psov v obci.
Starosta obce MVDr. Tibor Garay, vyzval zamestnanca obce p. Rastislava Mariňáka, aby
objasnil čo všetko obnáša odchyt psov a jednotlivé povinnosti zo strany obce. Odchyt psov
môže vykonávať len licencovaná spoločnosť. Nakoľko obec by zaplatila za jedného psa
približne 300,- eur/ 2. mesačná karanténa/1pes/,musí obec Brzotín nájsť iný spôsob riešenia.
Zatiaľ obec bude kontrolovať a upozorňovať majiteľov a držiteľov psov a počítať túlavé psy.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo
strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady majiteľov
a držiteľov týchto psov a k udeľovaniu pokút- podľa zákona č. 282/2002, v zmysle § 7, ods. 1
písm. f/ide o priestupok.
Ďalej pán Rastislav Mariňák vyzval všetkých občanov, ktorí majú záujem na pripojenie
k verejnému vodovodu, aby podali žiadosti na obecný úrad. Vodovod sa bude robiť od
požiarnej zbrojnice až po ulicu Brakošovú. Následne po dokončení kanalizácie a vodovodu
bude nasledovať asfaltovanie cesty.
Poslanec Róbert Dókus sa pýtal prečo je veľká brána pri ZŠ s MŠ zatvorená. Starosta obce
MVDr. Tibor Garay odpovedal, že je to preventívne opatrenie zo strany obce, aby sa nevynášala
strava z kuchyne cudzím osobám. Starosta obce MVDr. Tibor Garay sa ešte pozastavil nad

skutočnosťou, že ZŠ s MŠ má pozdĺžnosti voči PO, súdom, je v mínuse cca 2 700,-eur a obec
bude musieť prispieť na nevyhnutné opravy, taktiež oboznámil všetkých prítomných, že
ekonómka ZŠ s MŠ, p. Babarcsíková ukončila pracovný pomer a bola prijatá nová pracovníčkaekonómka p. Hudžová. Údržbárske práce v ZŠ s MŠ sa budú vykonávať prostredníctvom
zamestnancov obce p. Gášpárom a p. Pozmánom, ako jedno z mnohých zavedených úsporných
opatrení školy.
Poslanec Róbert Dókus sa spýtal na činnosť jedného z obecných traktorov, lebo s ním nevidel
vykonávať žiadnu činnosť v obci. Zamestnanec obecného úradu, pán Gášpár zodpovedal
otázku, že traktor je momentálne nepojazdný a sú na ňom vykonávané nevyhnutné opravy.
Poslankyňa Monika Szirotnyáková dala návrh na vyhotovenie schodov na kopci pri pošte,
nakoľko túto skratku využíva veľa občanov. Starosta obce MVDr. Tibor Garay oboznámil
prítomných, že to už bolo v pláne na rok 2019, ale pre nepriaznivé počasie sa realizácia
odsunula a k zrealizovaniu prístupového chodníka so zábradlím pre zaistenie bezpečnosti
občanov obce sa pristúpi hneď ako to poveternostné vplyvy dovolia.
Pán Senk - obyvateľ Brzotína dal návrh, ktorý sa týkal výrazného osvetlenia spodnej
križovatky, nakoľko v nočných hodinách je odbočenie z hlavnej cesty do obce nebezpečné.
Navrhoval, aby sa táto križovatka vyznačila reflexnými pásmi. Pán Rastislav Mariňák objasnil,
že v krátkom čase obec zabezpečí, aby sa táto problematika doriešila.

7. Záver
Starosta obce MVDr. Tibor Garay sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:45 hod.

Zapísala:

Júlia Borošová
Enikő Kovácsová
JUDr. Angelika Szakalová

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

-

Ing. Karin Bodnáriková

-

Monika Szirotnyáková

-

Bc. Timea Pengerová

-

Tomáš Szanko

-

Lóránt Szanko

-

Patrik Laczo

-

Róbert Dókus

-

Róbert Dókuš

