UZNESENIA
z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
(207 – 233)
Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte: 7

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 207/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
-------------------------------------------------------------------------

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 z. n. p. v nasledovnom
znení:
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 208/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
-------------------------------------------------------------------------

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

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

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020

Uznesenie č. 209/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 31.12.2020 a o celkovom hospodárení obce Brzotín za rok 2020 po
vylúčení prebytku vo výške 103.752,- €.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 5. Návrh Rozpočtu obce Brzotín na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 –
prerokovanie a rozhodnutie

Uznesenie č. 210/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona písm. b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2021 na úrovni kategórií ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie v nasledovnom zložení:

Druh finančných
prostriedkov

Rozpočet na rok 2021 v EUR

Príjmy spolu

1 279 140,00

Bežné príjmy

1 108 572,00

z toho Obec

1 093 572,00

z toho RO

15 000,00

Kapitálové príjmy

160 345,00

z toho Obec

160 345,00

z toho RO

0,00

Finančné operácie príjmové

10 223,00

z toho Obec

10 020,00

z toho RO

203,00

Výdavky spolu

1 274 140,00

Bežné výdavky

1 045 885,00

z toho Obec

577 192,00

z toho RO

468 693,00

Kapitálové výdavky

206 785,00

z toho Obec

206 785,00

z toho RO

0,00

Finančné operácie výdavkové

21 470,00

Hospodárenie obce

5 000,00

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

V Brzotíne, 31.03.2021

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

K bodu 5. Návrh Rozpočtu obce Brzotín na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 –
prerokovanie a rozhodnutie

Uznesenie č. 211/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona písm. b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e
viacročný rozpočet obce bez programovej štruktúry na roky 2022 - 2023 na úrovni kategórií ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie v nasledovnom zložení:

Druh finančných
prostriedkov

Rozpočet na rok
2022 v EUR

Rozpočet na rok
2023 v EUR

Príjmy spolu

1 070 936,00

1 026 766,00

Bežné príjmy

1 069 936,00

1 025 766,00

1 054 936,00

1 010 766,00

15 000,00

15 000,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

z toho Obec

0,00

0,00

z toho RO

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Výdavky spolu

1 046 928,00

1 006 256,00

Bežné výdavky

992 418,00

941 746,00

z toho Obec

523 725,00

473 053,00

z toho RO

468 693,00

468 693,00

Kapitálové výdavky

50 000,00

60 000,00

50 000,00

60 000,00

0,00

0,00

4 510,00

4 510,00

24 008,00

20 510,00

z toho Obec
z toho RO

Finančné operácie príjmové
z toho Obec
z toho RO

z toho Obec
z toho RO

Finančné operácie výdavkové

Hospodárenie obce
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

V Brzotíne, 31.03.2021

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín za rok 2020
a k bodu
K bodu 7. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie - Základná škola s materskou školou
Brzotín za obdobie rokov 2017 až 2020 vyplývajúc z Uznesenia OZ č. 191/2020

Uznesenie č. 212/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a s poukázaním na plnenie ustanovenia § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

I. b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce Brzotín p. MVDr. Tibora Garaya o porušení povinností hlavného kontrolóra obce
Brzotín p. Ing. Štefana Kardosa, ktorý nepredložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti
obce Brzotín za rok 2020, tiež správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie - Základná škola
s materskou školou Brzotín za obdobie rokov 2017 až 2020, ktorej výkon kontroly mu bol uložený
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 191/2020 zo dňa 16.12.2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2020.

II. s c h v a ľ u j e
udelenie písomného upozornenia hlavnému kontrolórovi obce Brzotín v zmysle § 18a ods. 9 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. za hrubé zanedbávanie svojich povinností
vyplývajúcich z jeho funkcie s možnosťou odvolania z tejto funkcie zo strany obecného zastupiteľstva
v prípade opakovaného zanedbávania plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie hlavného kontrolóra obce.
Odôvodnenie:
- nepredloženie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na II. polrok 2020,
čím došlo k porušeniu ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.
-

nepredkladanie správ o výsledkoch kontroly vyplývajúcich zo schváleného plánu kontrolnej činnosti, čím
dochádza k porušeniu ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.

-

nepredloženie Správy o kontrolnej činnosti obce Brzotín za rok 2020 a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka, následkom čoho došlo k porušeniu ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a zároveň nepredloženie predmetnej správy na rokovanie
Obecného zastupiteľstva obce Brzotín dňa 31.03.2021 v rámci 6. bodu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, napriek poskytnutej možnosti na predloženie uvedenej správy o kontrolnej činnosti.

-

nepredloženie Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie - Základná škola s materskou
školou Brzotín za obdobie rokov 2017 až 2020 vyplývajúc z Uznesenia OZ č. 191/2020 s termínom
ukončenia kontroly do 15.03.2021, na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Brzotín dňa 31.03.2021
v rámci 7. bodu programu. Nesplnením úlohy došlo k porušeniu ustanovenia § 18f ods. 1 písm. h)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,

III. s p l n o m o c ň u j e
starostu obce Brzotín na doručenie písomného upozornenia v zmysle tohto uznesenia hlavnému kontrolórovi
obce Brzotín p. Ing. Štefanovi Kardosovi.

IV. u k l a d á
hlavnému kontrolórovi obce Brzotín p. Ing. Štefanovi Kardosovi predložiť v termíne do 15.04.2021
poslancom obecného zastupiteľstva obce Brzotín prostredníctvom Obecného úradu obce Brzotín písomné
vyjadrenie k upozorneniu zanedbávania plnenia povinností vyplývajúcich z jeho funkcie v zmysle tohto
uznesenia.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 8. Návrh a schválenie členov do zlúčených komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín

Uznesenie č. 213/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
členov
a) Finančnej komisie, komisie pre rozpočet a správu majetku
Ing. Karin Bodnárikovú, poslankyňu OZ
Ivetu Palmeovú, ekonómku obce
Máriu Pengerovú
b) Komisie na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej starostlivosti
Bc. Timeu Pengerovú, poslankyňu OZ
Moniku Szirotnyákovú, poslankyňu OZ

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 9. Verejné obstarávanie na odvoz komunálneho odpadu v obci – informácia

Uznesenie č. 214/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
-------------------------------------------------------------------------

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

berie na vedomie
podmienky verejného obstarávania na zabezpečenie výberu poskytovateľa služieb na predmet zákazky „Zber,
preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Brzotín“.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 10. Projekt Zberný dvor Brzotín – Zmluva o dlhodobom nájme pozemku určeného na stojisko
kontajnerov

Uznesenie č. 215/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zmluvu o dlhodobom nájme pozemku umiestnenej na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 623/2
o celkovej výmere 411 m2, druh pozemku záhrada, vedenej na liste vlastníctva č. 668 vlastníka p.
Krištófa Artúra, bytom Gemerská 82, Brzotín, spoluvlastnícky podiel 1/1 za uvedených podmienok:
- účel nájmu: stojiská kontajnerov v súlade s projektovou dokumentáciou “Zberný dvor Brzotín“, kód
projektu 312061T078, vyplývajúc zo Zmluvy o NFP č.: ZM_SEP-IMRK2-2019-002231
- výmera: 20 m2
- cena: 3,- €/m2/mesiac, celkovo za 20 m2 to činí 60,- €/mesiac, teda na 1 kalendárny rok sú náklady
spolu 720,- €
- doba prenájmu: max. 7 rokov
- spôsob úhrady: raz za rok prevodom na bankový účet vlastníka alebo v hotovosti z pokladne obce

II. u k l a d á
obecnému úradu zabezpečiť:
- vypracovanie zmluvy o dlhodobom nájme predmetného pozemku v súlade so schválenými
podmienkami,
- podpísanie oboma zmluvnými stranami,
- zverejnenie nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.
.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 12. ZŠ s MŠ Brzotín
A. žiadosť o príspevok na pokrytie súdnych sporov

Uznesenie č. 216/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje
žiadosť Základnej školy s materskou školou Berzehorská 154, Brzotín, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Brzotín, o poskytnutie príspevku na pokrytie nákladov vyplývajúcich zo súdnych sporov s bývalou
riaditeľkou ZŠ s MŠ Brzotín Mgr. Gabrielou Gregovou, rod. Tóthovou na pokrytie súdnych trov a ďalších
poplatkov do výšky 5.000,- €, ktorých poskytnutie bude viazané na preukázanie relevantných dokladov.
Financovanie bude zabezpečené z hospodárenia obce Brzotín.

Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

1

Géza Dókus

Zdržal sa:

1

JUDr. František Bačo

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 12. ZŠ s MŠ Brzotín
B. žiadosť o vyrovnanie okruhu výdavkov školskej jedálne a zostatku výdavkového bankového
účtu k 31.12.2020 na odporúčanie nezávislého audítora

Uznesenie č. 217/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje
žiadosť Základnej školy s materskou školou Berzehorská 154, Brzotín, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Brzotín, o vyrovnanie okruhu školskej jedálne a zostatku výdavkového bankového účtu k 31.12.2020 na
základe odporúčania nezávislého audítora
vo výške 2.756,- €,
ako navýšenie originálnej kompetencie zahrnutej do schváleného rozpočtu obce Brzotín na rok 2021.

Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa:

1

JUDr. František Bačo

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 13. Verejné osvetlenie Brzotín časť Bak – doplnenie stožiarov a úprava káblového vedenia

Uznesenie č. 218/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
ponúkané technické riešenie VSD ohľadom úpravy káblového verejného osvetlenia a doplnenia stožiarov
v počte 3 ks v časti obce Brzotín časť Bak, ktoré budú uhrádzané v mesačných platbách vo výške 441,- €
s DPH na obdobie 10 rokov.

Hlasovanie:
Za:

3

Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

1

Eva Lakomiová

Zdržal sa:

3

JUDr. František Bačo, Géza Dókus, Róbert Dókuš

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

Návrh na schválenie Uznesenia č. 218/2021 NEPREŠIEL.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, ..........................

K bodu 14. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 219/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 2 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľku
pani Sylviu Imreovú na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.12.2021.

II. u r č u j e
obecnému úradu Brzotín povinnosť zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme bytu s
nájomcom, kde sa dopĺňa:
-

v Čl. II. ods. 3, ktorý má nasledovné znenie: Zoznam ďalších osôb tvoriacich domácnosť nájomcu:
Monika Imreová, dát. narodenia: 02.02.2000, dcéra nájomníčky

-

v Čl. VII. ods. 1, ktorý má nasledovné znenie: Zmluva o nájme bytu sa uzatvára na dobu určitú
od 01.04.2021 do 31.12.2021

-

V Čl. VII .ods. 2 bod d, ktorý má nasledovné znenie: Skončenie nájmu bytu sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v plnom znení:
Nájom zanikne:
ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu tým, že nezaplatil nájomné
alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že
prenechal byt alebo jeho časť inému bez písomného súhlasu prenajímateľa.

-

Dodatok č.2 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.03.2021 od schválenia.

Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókuš,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Géza Dókus

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 14. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 220/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 5 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľov
pani Ivetu Hiczérovú a pána Alexandra Hiczéra na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.12.2021.

II. u r č u j e
obecnému úradu Brzotín povinnosť zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 5 k Zmluve o nájme bytu s
nájomcom, kde sa dopĺňa:
-

v Čl. VII. ods. 1, ktorý má nasledovné znenie: Zmluva o nájme bytu sa uzatvára na dobu určitú.
od 01.04.2021 do 31.12.2021

-

V Čl. VII .ods. 2 bod d, ktorý má nasledovné znenie: Skončenie nájmu bytu sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v plnom znení:
Nájom zanikne:
ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu tým, že nezaplatil nájomné
alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že
prenechal byt alebo jeho časť inému bez písomného súhlasu prenajímateľa.

-

Dodatok č.5 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.03.2021 od schválenia.

Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókuš,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Géza Dókus

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 14. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 221/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 4 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľa
pána: Karol Petro na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.12.2021.

II. u r č u j e
obecnému úradu Brzotín povinnosť zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme bytu s
nájomcom, kde sa dopĺňa:
-

v Čl. VII. ods. 1, ktorý má nasledovné znenie: Zmluva o nájme bytu sa uzatvára na dobu určitú
od 01.04.2021 do 31.12.2021

-

V Čl. VII .ods. 2 bod d, ktorý má nasledovné znenie: Skončenie nájmu bytu sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v plnom znení:
Nájom zanikne:
ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu tým, že nezaplatil nájomné
alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že
prenechal byt alebo jeho časť inému bez písomného súhlasu prenajímateľa.

-

Dodatok č.4 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.03.2021 od schválenia.

Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókuš,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Géza Dókus

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 15. Žiadosť p. Zsolta Rákossyho - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na
LV č. 1094, parcela „E“ KN, parcelné číslo 492/1

Uznesenie č. 222/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 vo vlastníctve obce Brzotín 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 priamym
predajom.
Ide o 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.
Zámerom využitia pozemkov zo strany žiadateľa p. Zsolta Rákossyho, Zvonárska 26, 049 51 Brzotín je
prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v agroturizme.

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 a tiež
obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

5

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

0

Zdržal sa:

2

Géza Dókus, Róbert Dókuš

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 16. Žiadosť p. Petra Melichera, Kyjevská 16, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela „C“ KN, parcelné číslo 355/2

Uznesenie č. 223/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 vo vlastníctve obce Brzotín 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
priamym predajom.
Ide o 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
Zámerom využitia pozemku zo strany žiadateľa, p. Petra Melichera, Kyjevská 16, 048 01 Rožňava, je
realizácia individuálnej bytovej výstavby.
Vzhľadom na svoju polohu a súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce Brzotín nie je využiteľný pre
potreby obce.

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
a tiež obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

4

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

2

Géza Dókus, Eva Lakomiová

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 17. Žiadosť spoločnosti On Ground s.r.o., 049 12 Čoltovo 14, IČO: 46876162 - o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2966

Uznesenie č. 224/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 vo vlastníctve obce Brzotín 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 priamym
predajom.
Ide o 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.
Zámerom využitia pozemku zo strany žiadateľa, spoločnosti On Ground s.r.o., 049 12 Čoltovo 14, IČO:
46876162, je zriadenie vlastného prístupu na pozemok v jeho vlastníctve.
Vzhľadom na svoju polohu a súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce Brzotín nie je využiteľný pre
potreby obce.

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 a tiež
obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

4

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Bc.
Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

3

Géza Dókus, Róbert Dókuš, Eva Lakomiová

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 18. Žiadosť p. PhDr. Jany Bardounovej, Rudnianska 333, 049 51 Brzotín - o odkúpenie pozemku
z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094, parcela registra „E“ KN, parcelné číslo 477/6

Uznesenie č. 225/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 vo vlastníctve obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 15 ods. 1 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom obce
Brzotín
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre žiadateľa p. PhDr. Janu Bardounovú,, Rudnianska 333, 049 51 Brzotín.
Ide o pozemok v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 1094 vo výlučnom vlastníctve obce
Brzotín na parcele registra „E“ KN, parcelné číslo 477/6 o celkovej výmere 155 m2, druh pozemku:
trvalý trávnatý porast.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je priľahlým pozemkom k parcele
registra „C“, KN, parcelné číslo 581 a 582 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a bol dlhé roky žiadateľom
udržiavaný.

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
a tiež obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

6

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókuš
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

1

Géza Dókus

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva – 6 hlasov

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 19. Priamy predaj pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 1259, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 1404/51

Uznesenie č. 226/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 1404/51 v k.ú.
Brzotín, výmera 157 m2, vo výške 2.470,- € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 4/2021
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. Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9, 048 01 Rožňava,
v znení:
- za pozemok s parcelným číslom 1041/51, s výmerou 157 m2, ponúka sumu vo výške 2.785,18
€

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“), Čl. 14 Zásad hospodárenia
s majetkom obce Brzotín a v súlade s Uznesením OZ č. 200/2020 zo dňa 16.12.2020, a to formou priameho
predaja pre nadobúdateľa p. Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9, 048 01 Rožňava, ktorý nie je
osobou podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí, za cenu 2.786,- € za pozemok v katastrálnom území
obce Brzotín zapísaného na LV č. 1259 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN,
parcelné číslo 1404/51 o celkovej výmere 157 m2, druh pozemku: orná pôda, za účelom vystavenia
motorových vozidiel určených na predaj.

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:

5

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

1

Géza Dókus,

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 20. Priamy predaj pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela „C“ KN,
parcelné číslo 664

Uznesenie č. 227/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------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 664 v k.ú.
Brzotín, výmera 773 m2, vo výške 2.160,- € v zmysle predloženého znaleckého posudku č. 3/2021
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. Adama Csuporiho, Čučmianská 7, 048 01 Rožňava, v znení:
- za pozemok s parcelným číslom 664, s výmerou 773 m2, ponúka sumu vo výške 2.241,07 €

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“), Čl. 14 Zásad hospodárenia
s majetkom obce Brzotín a v súlade s Uznesením OZ č. 202/2020 zo dňa 16.12.2020, a to formou priameho
predaja pre nadobúdateľa p. Adama Csuporiho, Čučmianská 7, 048 01 Rožňava, ktorý nie je osobou
podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí, za cenu 2.242,- € za pozemok v katastrálnom území obce
Brzotín zapísaného na LV č. 579 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN,
parcelné číslo 664 o celkovej výmere 773 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, za účelom
výstavby rodinného domu.

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:

5

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková,
Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

1

Géza Dókus,

Zdržal sa:

1

Róbert Dókuš

Neprítomní:

2

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
A. Dohoda o urovnaní medzi Ing. Evou Walentinovou a obcou Brzotín vyplývajúca z činnosti stavebného
úradu za obdobie rokov 2013 – 2017

Uznesenie č. 228/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu o uzavretí Dohody o urovnaní sporu medzi Ing. Evou Walentinovou, Pavla Dobšinského 782/22,
048 01 Rožňava, IČO: 41287711 (ďalej len „účastníčka dohody“) a Obcou Brzotín vyplývajúca z činnosti
stavebného úradu za obdobie rokov 2013 – 2017, na základe ktorého Obec Brzotín uhradila časť
fakturovanej sumy vo výške 2.220,50 € na bankový účet účastníčky dohody.
Obec Brzotín týmto uzavrela vzniknutý spor mimosúdnym vyrovnaním s účastníčkou dohody, ktorá sa
súdnou cestou domáhala nároku na zaplatenie faktúry č. 16/18 zo dňa 30.11.2018, splatnej dňa 15.12.2018
znejúcej na sumu 5.007,- €, ako nezaplatenú časť správnych poplatkov za obdobie rokov 2013 -2017.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
B. Okresná prokuratúra Rožňava – priebeh a výsledky kontroly stavu zákonnosti v postupe obce

Uznesenie č. 229/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 o prokuratúre v znení
neskorších predpisov

I. b e r i e n a v e d o m i e
Upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 40/21/8808-2 proti:
1. neurčitosti uznesenia obecného zastupiteľstva obce Brzotín č. 34/2019 zo dňa
22.03.2019, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Brzotín schválilo predĺženie nájomnej
zmluvy pani Viktórii Petüsovej, Záhradná 197, 048 01 Rožňava.
2. nezrovnalosti v určení rozsahu v písomnom poverení na zastupovanie starostu obce
Brzotín zo dňa 13.12.2019, ktorým starosta obce poveril zástupkyňu starostu obce
v období od 16.12.2019 do 20.01.2020, teda v čase čerpania dovolenky, zastupovaním
starostu v „plnom rozsahu“.

II. v y h o v u j e
upozorneniu prokurátora sp. Zn. Pd 40/21/8808-2 zo dňa 01.03.2021.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
C. Máriássyho kaštieľ – budova súčasného zdravotného strediska

Uznesenie č. 230/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice k zámeru obnovy ohľadom národnej kultúrnej pamiatky
Kúria, Berzehorská č. 164, Brzotín, vlastníka Obce Brzotín, v katastrálnom území Brzotín, KN „C“ 24
v zmysle listu vlastníctva č. 579, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 478/1
v rozsahu uvedenom v písomnosti zo dňa 12.02.2021, číslo konania: KPUKE-2021/3223-5/11032/GD, DU.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
D. Vodovodné a kanalizačné prípojky na Gemerskej ulici – súčasný stav

Uznesenie č. 231/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
informáciu o prebiehajúcich prípravných úkonoch na zabezpečenie zahájenia samotných stavebných prác na
pripojovanie jednotlivých domácností k vodovodným a kanalizačným prípojkám na Gemerskej ulici.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
E. Ochrana osobných údajov (GDPR) – pretrvávajúce neplnenie podmienok oprávnených osôb zo strany
poslancov: Róbert Dókus a Gejza Dókus

Uznesenie č. 232/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. v y z ý v a
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
- p. Róberta Dókusa
- p. Gézu Dókusa
aby v čo najkratšom čase odstránili nedostatok vyplývajúci z neplnenia podmienok oprávnených osôb
v rámci ochrany osobných údajov GDPR, a to absolvovaním školenia fyzickej osoby "Oprávnenej osoby"
prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje v zmysle čl. 32 NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

II. u k l a d á
menovaným poslancom, aby po absolvovaní predmetného školenia bezodkladne odovzdali osvedčenie
o absolvovaní školenia GDPR referentovi pre personálnu agendu Obecného úradu obce Brzotín.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

K bodu 21. Informácie:
F. Podnet p. Eugena Farkaša – oboznámenie sa s predloženou písomnosťou

Uznesenie č. 233/2021
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 31.03.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

berie na vedomie
A. podnet obyvateľa obce Brzotín p. Eugena Farkaša, Brezová 271, 049 51 Brzotín (ďalej len „zasielateľ“),
v rámci ktorého sa domnieva, že by do budúcna mohlo opätovne dôjsť k možnému porušovaniu práv
a právom chránených záujmov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti – prevádzkovania bufetu na
pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 730 o celkovej výmere 49 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, ktorá je v zmysle listu vlastníctva č. 555 vo vlastníctve vlastníkov Bukovinskej Alžbety a
Banyaszovej Márie, (v podiely: 1/2), na ktorom je postavená budova bez popisného čísla.
Predmetný objekt susedí s pozemkom a domom zasielateľa, ktorý vo svojom podnete poukázal na rôzne
skutočnosti z minulosti, negatívne zasahujúce do kvality života a bývania všetkých jej obyvateľov.
B. žiadosť zasielateľa, aby v prípade začatia správneho konania vo veci povolenia, či ohlásenia akejkoľvek
podnikateľskej činnosti v predmetnej budove, bol prizvaný ako účastník konania, v rámci ktorého si môže
uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Géza Dókus,
Róbert Dókuš, Eva Lakomiová, Bc. Timea Pengerová,
Monika Szirotnyáková

Róbert Dókus, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 31.03.2021

