ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín konaného dňa
16.12.2020 o 16.30 hod.
Prítomní :

starosta obce MVDr. Tibor Garay
Poslanci : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika
Szirotnyáková, JUDr. František Bačo
Eva Lakomiová – pristúpila po zložení sľubu

Neprítomní : Róbert Dókus, GézaDókus, Robert Dokuš, Patrik Laczo
Pán starosta MVDr. Tibor Garay privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných.
Pred otvorením zastupiteľstva oboznámil prítomných poslancov s oznámením o skončení
mandátu pána poslanca Tomáša Szanka s účinnosťou od 05.10.2020.
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 – Eva Lakomiová.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay vyzval pani Evu Lakomiovú k zloženiu sľubu podľa § 25
ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a odovzdal jej osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou 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.
Hlasovanie bodu č. 2 : Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu
náhradníka na funkciu poslanca OZ:
Obecné zastupiteľstvo :
1. berie na vedomie

1. informáciu starostu obce Brzotín o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Brzotín Tomáša Szanka s účinnosťou od 05.10.2020 v súlade s § 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 Eva Lakomiová sa stala prvým náhradníkom na uprázdnený mandát.

2. Vyhlasuje
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 náhradníčky Evy
Lakomiovej, bytom Gemerská 146, Brzotín na poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.
3. konštatuje, že
náhradníčka za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín Eva Lakomiová, bytom Gemerská
146, Brzotín v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení
neskorších predpisov zložila sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzala z rúk starostu obce
osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva v Brzotíne.

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo
3. Návrh programu zastupiteľstva
4. Informácia o deinštitucionalizáciii sociálnych služieb, PhDr. Iveta Hajzerová
5. Informácia o činnosti kynologického spolku, pán Hladký
6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Brzotín
k 31.12.2019
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZŠ s MŠ Brzotín za školský rok 2019/2020
8. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
9. Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020
10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku z a komunálne odpady na území obce
Brzotín
11. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Brzotín
12. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní
originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva
13. Priebežné výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
Brzotín v priebehu roka 2020
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na I.
polrok 2021
15. Návrh na zlúčenie komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín
16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku –
informácia
17. Návrh na schválenie podania žiadosti v rámci programu Obnovme si
svoj dom na rok 2021 – podprogram Obnova kultúrnych pamiatok –

strecha Okolicsányiho kaštieľa
18. Čistička odpadových vôd – podmienky rozšírenia kapacity
19. Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky k nájomným
zmluvám
20. Žiadosť pána Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9, Rožňava –
o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č.
1259, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 663
21. Žiadosť p. Petra Melichera, Kyjevská 16, Rožňava – o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela
registra „C“ KN parcelné číslo 355/2
22. Žiadosť pána Adama Csuporiho, Čučmianská 2, Rožňava – o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela
registra „C“ KN, parcelné číslo 664
23. Žiadosť pani Heleny Samkovej, Brezová 280, Brzotín – o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela
registra „C“ KN, parcelné číslo 663
24. Žiadosť pani Evy Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín – o odkúpenie
časti pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094,
o výmere 380 m2 evidovanej ako parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 147/2
25. Žiadosť skupiny žiadateľov, Ing. Jaroslav Čapo – BRALUX a spol.,
o zradenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Brzotín
zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné čísla 1333/7
a 1333/7
26. Číslovanie budov orientačnými číslami – informácia
27. Diskusia, interpelácie, odpovede
28. Záver
Hlasovanie bodu 3 : Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
schvaľuje návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle obce v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní. 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

4. Informácia o deinštitucionalizáciii sociálnych služieb, PhDr. Iveta Hajzerová
Pán starosta MVDr. Tibor Garay oboznámil poslancov OZ , že pani PhDr. Iveta Hajzerová sa
nemohla zúčastniť zasadnutia z dôvodu choroby. Prečítal priebežnú správu od pani PhDr.
Ivety Hajzerovej . Ak bude ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v Brzotíne, príde pani
doktorka na zasadnutie OZ osobne a podá podrobnú správu o pripravovanej
deinštitucionalizácii sociálnych služieb.
5. Informácia o činnosti kynologického spolku, pán Hladký
Pán starosta MVDr. Tibor Garay taktiež oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva v
Brzotíne so zámerom pána Hladkého, ktorý nebol prítomný na OZ z dôvodu choroby. Jeho
zámerom je prenájom majetku obce - budovy na futbalovom ihrisku, kde by chcel zriadiť
kynologický klub. Bližšie informácie príde podať osobne na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Brzotíne.
6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Brzotín k 31.12.2019
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala správu nezávislého audítora GemerAudit,
spol. s r. o. k 31.12.2019. Konsolidovaná účtovná závierka podľa ich správy poskytuje
pravdivý a verný obraz hospodárenia obce. Zo správy vyplýva, že rozpočtová organizácia ZŠ
s MŠ v Brzotíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín má vysoké neuhradené záväzky.
Sú to hlavne záväzky z neuhradených odvodov za zamestnancov, súdne trovy, taktiež
záväzky, ktoré vykazuje školská jedáleň a rad iných pochybení. Správa od audítora je
prílohou k zápisnici zasadnutia obecného zastupiteľstva v Brzotíne.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková odovzdáva slovo pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ
v Brzotíne - Mgr. Karolovi Samselimu.
Pán Mgr. Karol Samseli vysvetľuje, že on preberal po predchádzajúcom vedení školu už so
spomínanými záväzkami. Z tohto dôvodu nechce prebrať zodpovednosť za nedostatky,
ktoré vznikli za predchádzajúce obdobia. Konštatuje, že do funkcie riaditeľa školy nastúpil
08.01.2019 a v tej dobe boli záväzky vo výške cca 80.000,-eur. V priebehu roka viackrát
požiadal ekonómku ZŠ s MŠ v Brzotíne o dôkladnú prácu, podľa jeho slov sa však vtedajšia
ekonómka nedokázala zorientovať v účtovníctve. Mnohé nedostatky vznikli v tomto období.
Vyzval ju aby odstránila tieto nedostatky v celom účtovníctve. Keďže si bývalá účtovníčka ZŠ
s MŠ v Brzotíne neplnila svoje pracovné úlohy pán riaditeľ s ňou rozviazal pracovný pomer.
Ďalším záväzkom sú súdne trovy, ktoré vznikli na základe súdnych sporov, kde sa ZŠ S MŠ
v Brzotíne súdi s predchádzajúcou riaditeľkou školy, Mgr. Tóthovou - Gregovou.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – aké opatrenia chcete prijať pán riaditeľ?
Pán riaditeľ Mgr. Karol Samseli – v prvom kroku sme zlúčili triedy na prvom stupni , aby sme
vedeli ušetriť personálne náklady, taktiež znižujeme všetky náklady, aby sme vedeli splácať
tieto záväzky.
Pani Ing. Karin Bodnáriková – žiada pána riaditeľa – ako štatutára o efektívnejšie
hospodárenie a zodpovednejší prístup k celému vedeniu ZŠ S MŠ.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay – požiadali ste obec Brzotín o zaslanie termínov na
odovzdávanie závierok. Tieto termíny sa nemenia, ekonómka obce pani Palmeová musí Vaše
zamestnankyne školy – účtovníčku a ekonómku na splnenie daných úloh sústavne
upozorňovať. Zároveň žiada tieto zamestnankyne, taktiež pána riaditeľa ZŠ s MŠ v Brzotíne
o užšiu spoluprácu s vedením obce, na dodržiavanie termínov a zodpovednejší výkon

svojich pracovných úloh.
Pán Mgr. Karol Samseli, ubezpečil pána starostu a poslancov OZ , že v budúcnosti bude
prihliadať na prácu účtovníčky a ekonómky v ZŠ S MŠ V Brzotíne. Ospravedlnil sa za
vzniknutú situáciu.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková poďakovala pánovi riaditeľovi za podanú správu
a vyzvala ho k spolupráci. Keďže zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Brzotíne je obec Brzotín, mali by
sme spoločne hospodáriť a spolupracovať. Účtovníčka a ekonómka v ZŠ S MŠ v Brzotíne
budú musieť pristupovať k svojej práci zodpovedne a plniť načas všetky termíny.
Pán Mgr. Karol Samseli poďakoval a odchádza zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Brzotíne o 17,00 hodine.
Hlasovanie bodu 6: Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Brzotín
k 31.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 a v nadväznosti na ustanovenie § 18f
ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1.berie na vedomie
Správu nezávislého audítora GemerAudit, spol. s r. o. z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Brzotín k 31.12.2019.
2.určuje
hlavnému kontrolórovi obce Brzotín, aby
a) v čo najkratšom čase vykonal kontrolu v rozpočtovej organizácii ZŠ S MŠ Brzotín
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín vychádzajúc zo správy nezávislého audítora, kde bol
uvedený rad pochybení zo strany rozpočtovej organizácie v rámci celkového finančného –
rozpočtového hospodárenia ZŠ s MŠ Brzotín v priebehu roka 2019,
b) bezodkladne a priebežne informoval starostu obce a obecné zastupiteľstvo o zistených
skutočnostiach a z uvedených zistení navrhol opatrenia na odstránenie nedostatkov do
budúcna.

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Brzotín za
školský rok 2019/2020
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. f) a § 6 ods. 18
písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. n. p.
1.prerokovalo
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v Základnej škole s materskou
školou, ktorej je zriaďovateľom za predchádzajúci školský rok.
2.schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ, Berzehorská 154,
049 51 Brzotín za školský rok 2019/2020.

Hlasovanie bodu 7 : Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZŠ s MŠ Brzotín za školský rok 2019/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo
8. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Poslankyňa pani Ing. Karin Bodnáriková prečítala správu o plnení uznesení, ktoré boli
prijaté na obecnom zastupiteľstve v Brzotíne zo dňa 05.10.2020 a z predchádzajúcich
zasadnutí Oz.
Plní sa plán ohľadom realizovania projektu vybudovania Zberného dvora, zatiaľ čakáme na
vyjadrenie zo strany Slovenského pozemkového fondu- ohľadom kúpy pozemku.
Bola ukončená rekonštrukcia kancelárie stavebného úradu, prebehla aj úhrada faktúry za
vykonané práce.
Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na objekte na Máriássyho námestie 168 – Pošty
v Brzotíne bola zrealizovaná a uhradená.
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci z roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií
SR pre obec Brzotín - zmluva bola podpísaná a suma výpomoci bola prevedená na účet
obce.
Realizácia projektu parkoviska pri autobusovej stanici prebieha príprava na realizáciu.

Chýba už len stavisko Slovenského plynárenského podniku.
Predaj obecného pozemku pánovi Z. Rákossymu, všetko prebehlo v poriadku, boli
prevedené finančné prostriedky, z ktorých bola zrealizovaná rekonštrukcia havarijného
stavu strechy na Mariássyho námestí č. 168, Brzotín- budova Pošty v Brzotíne, teda tak ako
to bolo uznesením OZ schválené.
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 plnení uznesení obecného zastupiteľstva prijatých na predchádzajúcich
rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.
Hlasovanie bodu 8 : Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

9. Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020

Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu
k 31.10.2020, konštatuje, že rozpočet je v súlade so zákonom.
Pani ekonómka Iveta Palmeová – všetky výkazy sa nahrávajú do systému RISAM na stránke
finančnej správy. Sú nahrávané včas.
Pani Ing. Hudranová, ktorá zodpovedá za správnosť týchto výkazov, pochválila prácu našej
obce. Zvlášť pochválila prácu pani ekonómky I. Palmeovej, že oproti iným obciam pracuje
zodpovedne, dôsledne a včas.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková taktiež vyzdvihla a pochválila prácu ekonómky pani
Ivety Palmeovej. Máme dodržané všetky termíny, neevidujeme neuhradené faktúry,
vynakladáme veľké úsilie, aby naša obec Brzotín prosperovala a napredovala.
Pani Iveta Palmeová - je predpoklad, že výsledky hospodárenia obce sú najlepšie za
posledných 10 rokov o čom sa budú môcť presvedčiť všetci poslanci obecného zastupiteľstva
a občania obce Brzotín.

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 ustanovením zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.10.2020.
Hlasovanie bodu 9 : Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa :0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc.TimeaPengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku z a komunálne odpady na území obce
Brzotín
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej
tabuli a zverejnené na webovom sídle obce po dobu 15 dní. Dňa 09.12.2020 bolo zvolané
stretnutie za účelom vyhodnotenia pripomienok, avšak neboli obdržané žiadne pripomienky
ani návrhy k predmetnému VZN. Boli mierne navýšené poplatky za odvoz komunálneho
odpadu a tiež dane z nehnuteľností z dôvodu, aby sme postupovali podľa zákona.
Pani ekonómka Iveta Palmeová oboznamuje OZ – obec platí vysoké poplatky za odvoz
komunálneho odpadu. Preto bola obec Brzotín nútená navýšiť tieto poplatky.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay - do roku 2023 by malo dôjsť k zmene pri vývoze
komunálneho odpadu. Každý občan by mal platiť za odvoz odpadu podľa vlastného
vyprodukovaného odpadu v domácnostiach. Tento systém by bol spravodlivý, pretože
momentálne je veľmi veľa neplatičov a na týchto dopláca obec Brzotín. Snažíme sa od
neplatičov vymáhať aj tým spôsobom, že im vyhotovíme splátkový kalendár, ktorý splácajú
počas vykonávania aktivačnej činnosti.
Pani poslankyňa Bc. Tímea Pengerová navrhuje, keď sa bude roznášať kalendár od Brantner
Gemer s.r.o. na odvoz odpadu mohli by sme roznosiť aj letáky ako sa má správne separovať
odpad.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay považujem to za dobrý nápad. Poplatky sa odvoz
komunálneho odpadu sa obci znížia, keď bude prevádzkovaný zberný dvor.

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín:
prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brzotín č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Brzotín.
Hlasovanie bodu 10 : Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku z a komunálne odpady na území obce Brzotín
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa :0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. FantišekBačo

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku z a komunálne odpady na území obce
Brzotín

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín v zmysle § 4, §6 a § 11 ods. 4 písm. d), e)a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

sa uznáša

na Všeobecne záväznom nariadení obce Brzotín č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín
s nadobudnutím účinnosti od 01.01.2021

Hlasovanie bodu : Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku z a komunálne odpady na území obce Brzotín
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa :0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. FantišekBačo

11. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Brzotín
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay – na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu sme si mohli
vybrať z troch alternatív. Snažili sme sa vybrať tú najvhodnejšiu pre našu obec. Chceli sme
docieliť, aby si občania mohli vybrať či budú tento odpad kompostovať na vlastných záhradách,
alebo budú používať plastové nádoby určené na tento druh odpadu, ktoré budú mať
v prenájme od obce a poplatok za prenájom a odvoz bude vo výške 25 eur na rok.
Pani Ing. Karin Bodnáriková – do budúcna sa bude treba dopodrobna zaoberať touto
problematikou, aby sa neporušil zákon č. 79/2015 z. z. o odpadoch v z. n. p.

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín v zmysle § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
1.berie na vedomie
postup obce Brzotín v súvislosti s nakladaním biologického rozložiteľného zeleného odpadu
a kuchynského odpadu za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 7 písm. b)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p.
2.ukladá
Obecnému úradu, aby zabezpečilo:
1.informovanie obyvateľov obce o možnostiach nakladania s biologickým rozložiteľným
zeleným odpadom a kuchynským odpadom
2.zavedene zberu zelene a kuchynského odpadu za účelom jeho zhodnotenia a informovanie
obyvateľov obce o intervaloch ich zberu

3.potrebné množstvo zberných nádob 120 l hnedej farby a BIO vrecia, v prípade záujmu
Hlasovanie bod 11 : Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Brzotín
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa :0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

12. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní
originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – vychádzalo sa z reálnych čísel. Aj toto VZN bolo
vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke obce Brzotín na dobu 15 dní.
Neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovanie bod 12 : Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní
originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín
prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brzotín č. 2/2020 o financovaní originálnych
kompetencií obce Brzotín na úseku školstva.

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce
Brzotín na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín v zmysle § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení obce Brzotín č. 2/2020 o financovaní originálnych
kompetencií obce Brzotín na úseku školstva.

Hlasovanie bod : Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní originálnych
kompetencií obce Brzotín na úseku školstva
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

13. Priebežné výsledky kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
Brzotín v priebehu roka 2020
Pán hlavný kontrolór Ing. Štefan Kardos sa ospravedlnil, že sa zo zdravotných dôvodov nemohol
zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková prečítala schválený plán kontrolnej činnosti za I. polrok
2020 hlavného kontrolóra obce Brzotín Ing. Štefan Kardosa. Za uvedené obdobie k dnešnému
dňu však obecnému zastupiteľstvu nebola predložená žiadna, ani priebežná správa z doteraz
vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2020 nebol z jeho strany predložený
obecnému zastupiteľstvu na schválenie vôbec.
Pán poslanec JUDr. František Bačo – pán hlavný kontrolór nedodržuje žiadne termíny. Mal
zadané úlohy, ktoré už mali byť dávno vykonané a predložené obecnému zastupiteľstvu.
Navrhuje pozvať pána Ing. Štefana Kardosa na pracovné stretnutie, kde by mohol odôvodniť
tieto nedostatky. Upozorniť ho, aby svoju prácu vykonával zodpovedne a na čas.

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na I.
polrok 2021

Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – zo správy nezávislého audítora vyplýva, že sú veľké
nedostatky vo vedení účtovníctva v ZŠ s MŠ v obci Brzotín. Navrhuje preto zapracovať do plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 hlavnému kontrolórovi ďalší bod a to komplexnú kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŚ s MŠ Brzotín za roky 2017 až 2020. Je potrebné
na základe vykonaných kontrol zistiť príčinu, ako vznikli tieto nedoplatky a nájsť riešenie na ich
odstránenie.
Pán poslanec JUDr. František Bačo – nemôžeme sa vyjadrovať k tomuto bodu, lebo tu nie je
pán hlavný kontrolór.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay – navrhuje pracovné stretnutie poslancov obecného
zastupiteľstva a hlavného kontrolóra, aby sa mohol vyjadriť k tomuto návrhu.
Pani JUDr. Angelika Szakalová – je potrebné osloviť pán Ing. Štefana Kardosa, aby odôvodnil aj
skutočnosť, prečo doteraz nebola odovzdaná žiadna správa z kontrolnej činnosti a tiež z akého
dôvodu nepredložil plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2020.
Pani poslankyňa Bc. Tímea Pengerová – mohli by sme návrh na kontrolu hospodárenia ZŠ s MŠ
zakomponovať do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. A keďže je situácia veľmi vážna,
tak mu aj určiť konkrétny termín, do kedy má byť táto kontrola vykonaná.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková – v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení
obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra, má právo vyžadovať
sprístupnenie výsledkov kontrol, a o.i. raz za šesť mesiacov schvaľuje návrh plánu kontrolnej
činnosti.

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
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na I. polrok 2021 zverejnený
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva spôsobom v obci obvyklým
a zároveň rozšírený o ďalší bod plánu kontroly:
-Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou Brzotín
za obdobie rokov 2017 až 2020 zameraná na dodržiavanie zákonnosti, rozpočtu
a hospodárenia s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie
finančnej kontroly, pracovnoprávnu oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom.
Termín ukončenia kontroly: 15.03.2021.

Hlasovanie bodu č. 14 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín
na I. polrok 2021
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

15. Návrh na zlúčenie komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková predniesla návrh na zlúčenie komisií, na ktorom sa
dohodli na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, dňa 05.10.2020.
Navrhuje zlúčenie dvoch komisií:
-Komisiu pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo zlúčiť s Komisiou na úseku
požiarnej ochrany
-Komisiu pre prácu s mládežou, školstva, kultúry, cirkvi, športu a rómskej otázky zlúčiť s Komisiou pre
sociálnu starostlivosť a opatrovateľskú službu.

Pán poslanec JUDr. František Bačo - pani Eva Lakomiová by sa mohla stať predsedníčkou
niektorej zlúčenej komisie.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková navrhuje, aby sa pani poslankyňa Eva Lakomiová stala
-predsedníčkou komisie na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej
starostlivosti.
Pani poslankyňa Eva Lakomiová súhlasí s návrhom a prijíma predsedníctvo v tejto komisii.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková konštatuje, že ostáva zlúčiť ešte druhú navrhovanú
komisiu. Voľbu jej predsedu však navrhuje preložiť na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva, nakoľko členovia zlúčených komisií nie sú na dnešnom zasadnutí OZ prítomní.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - dúfam, že pani Eva Lakomiová bude veľmi dobrou
predsedníčkou a využije svoje vedomosti a svoj potenciál. A taktiež verí v dobrú spoluprácu.

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1.ruší
Uznesenia obecného zastupiteľstva:
-

č. 11/2019 v časti 2, 3, 4 a 6 zo dňa 09.01.2019 o zriadení stálych komisií
č. 12/2019 v časti A. 2, 3, 4 a 6 zo dňa 09.01.2019 ohľadom voľby predsedov komisií
č.60/2019, č. 61/2019, č. 62/2019 a 63/2019 zo dňa 26.6.2019 ohľadom voľby členov komisií

2.schvaľuje
A.zlúčenie nasledovných komisií:
a) Komisia pre ŽP, pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo zlúčená s Komisiou na úseku
požiarnej ochrany
b) Komisia pre prácu s mládežou, školstva, kultúry, cirkvi, športu a rómskej otázky zlúčená
s Komisiou pre sociálnu starostlivosť a opatrovateľskú službu.

B.zriadenie komisií po ich zlúčení:
1.Komisia pre životné prostredie, lesné a pôdne hospodárstvo a požiarnej ochrany.
2.Komisia na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej starostlivosti

2.volí
za predsedu
Komisie na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej starostlivosti poslankyňu
obecného zastupiteľstva pani Evu Lakomiovú.

Hlasovanie bodu č. 15 : Návrh na zlúčenie komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc.TimeaPengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku – informácia
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznámila obecné zastupiteľstvo s vypracovaným
vnútorným predpisom o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku obce, ktorý vypracovala
pani ekonómka Iveta Palmeová.

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
znenie vnútorného predpisu obecného úradu Brzotín ako smernicu o evidovaní, odpisovaní
a účtovaní majetku.

Hlasovanie bodu č. 16 : Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku informácia
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

17. Návrh na schválenie podania žiadosti v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok
2021 – podprogram Obnova kultúrnych pamiatok – strecha Okolicsányiho kaštieľa
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - oboznámila obecné zastupiteľstvo s projektom v
rámci programu: Obnovme si svoj dom na rok 2021 - podprogram Obnova kultúrnych pamiatok
- strecha Okolicsányiho kaštieľa. Obec Brzotín má záujem sa zapojiť do tejto výzvy, pretože
povinnosťou obce je starať sa a zveľaďovať majetok obce.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay v predchádzajúcich dňoch ma kontaktovali z Ministerstva
kultúry SR, aby sme sa zapojili do tejto výzvy. Bol som na obhliadke kaštieľa už niekoľko krát a
môžem skonštatovať, že strecha je vo veľmi vážnom havarijnom stave, je potrebná
rekonštrukcia celej strechy. Táto výzva prišla včas a obec má záujem zachrániť túto krásnu
kultúrnu pamiatku. Obec sa bude uchádzať o tieto finančné prostriedky, ktoré obci veľmi
pomôžu a spoluúčasť obce je len 5 % z celkových nákladov na rekonštrukciu strechy, čo činí
približne 9 000,- eur. Na základe osobných stretnutí s pracovníkmi na Krajskom pamiatkovom
úrade v Rožňave máme veľkú šancu získať tuto dotáciu.
Pán poslanec JUDr. František Bačo - už v minulosti boli vypracované projekty, ktoré stáli obec
Brzotín nemalé financie a nakoniec sa bohužiaľ nikdy nerealizovali.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - máme tieto projekty, ktoré boli v minulých rokoch
vypracované a časť z nich sa dá použiť práve pri tejto výzve. Po náročnej konzultácii
s pracovníkmi KPÚ v Rožňave, môžeme vychádzať a čerpať z projektu, ktorý bol vypracovaný v
roku 2015.

Pán poslanec JUDr. František Bačo navrhuje, aby sme sa touto problematikou zaoberali, aby
sme mohli zachrániť strechu na Okolicsányiho kaštieli, ktorá je predsa kultúrnou pamiatkou.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - ak by sme chceli v budúcnosti ponúknuť na predaj tento
kaštieľ, museli by sme ho najprv ponúknuť na predaj štátu a až potom by sme mohli ponúknuť
inej právnickej alebo fyzickej osobe. Ale toto predsa nie je záujmom našej obce. Podľa slov
pána starostu MVDr. Tibora Garaya - náš kaštieľ si zaslúži dôkladnú rekonštrukciu a následné
využitie jeho histórie a potenciálu.
Obecné zastupiteľstvo V Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.

1. berie na vedomie
výzvu Krajského pamiatkového úradu Košice na zabezpečenie základnej ochrany kultúrnej
pamiatky: Kaštieľ „Okolicsányi“, súpisné číslo 52, Brzotín,
v zmysle vykonania opatrení na „odstránenie závažného, zlého stavu strechy, krovu, stropov
a pod.“
2. schvaľuje
predloženie žiadostí o poskytnutie príspevku zo štátneho ropočtu v zmysle dotačného systému
v rámci
Programu 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2021
podprogram 1.1 – Obnova kultúrnych pamiatok
v rozpočtovej výške 185.764,90 EUR za účelom vykonania činností a opatrení na obnovu,
ochranu a odstránenie havarijného stavu strechy kultúrnej pamiatky „Okolicsányiho kaštieľ“,
súpisné číslo 52, Brzotín.
2. súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5 ℅ ( čo predstavuje
9.288,25 EUR z požadovaného príspevku), z celkových oprávnených výdavkov a financovania
neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie bodu č. 17 : Návrh na schválenie podania žiadosti v rámci programu Obnovme si
svoj dom na rok 2021 – podprogram Obnova kultúrnych pamiatok – strecha Okolicsányiho
kaštieľa
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová, JUDr.
František Bačo

18. Čistička odpadových vôd – podmienky rozšírenia kapacity
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - začali sa jednania ohľadom rozšírenia čističky
odpadových vôd v obci Brzotín. Mali by sme záujem zapojiť sa do výzvy a získať financie
prostredníctvom envirofondu. Pri obhliadke a zisťovaní kapacity ČOV, zistila VVS, a.s. že terajšie
súčasné kapacity ČOV, nie sú dostačujúce a je potrebné rozšíriť kapacitu, aby sa vedelo na
kanalizačné prípojky pripojiť aj zvyšné ulice v obci Brzotín. Toto rozšírenie ČOV je veľmi
nákladné, celé výstavba a rozšírenie bolo vyčíslené približne na 3 000 000,- EUR. Toto je veľmi
nákladné pre obec, preto by mala táto výstavba viacero fáz a pokúsili by sme sa zapojiť a získať
financie z enviromentálnych fondov. Tu je však podmienkou, aby sa pripojili aj marginalizované
menšiny. Podľa našich zistení na uliciach, kde ešte nie je kanalizácia nebývajú takéto menšiny.
Na kanalizáciu máme napojených cca 80% MRK. Bude veľmi náročné získať financie na
dobudovanie súčasnej ČOV. V mojom záujme je získať financie a zrealizovať napojenie všetkých
občanov obce Brzotín na vodu a kanalizáciu. Túto výstavbu budeme realizovať v niekoľkých
fázach.
Pán poslanec JUDr. František Bačo - zúčastnil som sa spolu s pánom starostom na rokovaniach
s VVS, a.s. Bude treba zistiť, či postačuje napojenie na elektrické prípojky. Postupne začať so
stavebnými prácami, vykonať geolologické prieskumy - sondy v pôde. Na projektovej
dokumentácii sa už pracuje a bude vyhotovená do marca 2021. Bude to veľmi náročná práca.
Veľkou a dôležitou úlohou bude pre obec zistiť, či obyvatelia obce, ktorí sú už napojený, či
majú aj prípojku na vodu alebo len na kanalizáciu. Zrejme bude musieť obec zobrať pôžičku ak
chceme dobudovať súčasnú ČOV a vyhovieť všetkým požiadavkám VVS, a.s. a tiež sa zapájať
do výziev MŽP SR.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay- aj keď to bude veľmi náročné, a treba vykonať
„mravenčiu“ prácu, je v našom záujem vykonať tieto práce pre občanov obce a splniť cieľ, aby
boli všetci občania napojený na vodu a kanalizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.

1. berie na vedomie
informáciu o nepostačujúcej kapacite súčasnej čističky odpadových vôd v obci Brzotín,
2. schvaľuje
zámer rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd aspoň na 1500 ekvivalentov,
3. ukladá
obecnému úradu zabezpečiť spracovanie a predloženie potrebnej dokumentácie podľa
požadovaných podmienok.

Hlasovanie bodu č. 18: Čistička odpadových vôd – podmienky rozšírenia kapacity
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :

Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová, JUDr.
František Bačo

19. Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám
Pani JUDr. Angelika Szakalová, zamestnankyňa obce, prečítala správu o stave záväzkov
obyvateľov všetkých nájomných bytov obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j., na adrese
Berzehorská 154/19, Brzotín. Správa je k nahliadnutiu na obecnom úrade. Navrhuje predĺženie
nájomnej zmluvy pre pani Sylviu Imreovú, pána Karola Petra a pani Ivetu Hiczérovú.
Predĺženie nájomných zmlúv na tri mesiace, na základe návrhu pána poslanca JUDr. Františka
Baču, ohľadom prehodnotenia.
Pán poslanec JUDr. František Bačo už na predchádzajúcom zasadnutí navrhoval prehodnotenie
a rozviazanie zmluvy so Stavebným bytovým družstvom v Rožňave. Táto zmluva je pre obec
Brzotín veľmi nevýhodná a obec má vysoké náklady na prevádzku. Ak by bola správcom
nájomných bytov obec, mohli sa mierne navýšiť platby do fondu opráv, a tak by obec vedela
na vlastné náklady vykonávať všetky opravy bez straty. Takto ich vykonáva Stavebné bytové
družstvo Rožňava, ktorá to vyfakturuje našej obci, ktorá musí potom zaplatiť z vlastných
nákladov tieto opravy. Sú to nemalé výdavky pre obec Brzotín. V roku 2015 bolo vypracované
VZN, v ktorom sa uvádzajú aj kontroly a obhliadky týchto nájomných bytov. Boli naplánované
na roky 2016, 2017 a 2018. Tieto kontroly však neboli vykonané. Je potrebné vypracovať nové
a aktuálne VZN a tiež vykonať kontroly, aby sme vedeli v akom stave sú tieto nájomné byty.
Tiež je dôležité dohliadať na jednotlivých nájomníkov týchto nájomných bytov, ako využívajú
spoločné priestory, či sú v súlade s hygienickými požiadavkami a následne vykonať nápravu a
zaviazať nájomníkov bytov, aby sa o tieto priestory starali a udržiavali ich upratané a čisté. Je
potrebné v čo najkratšom čase vypovedať Zmluvu so Stavebným bytovým družstvom Rožňava
a vziať tieto nájomné byty do správy obce.
Pani poslankyňa Eva Lakomiová - chcela by som sa opýtať či sú v týchto bytoch aj neplatiči.
Pani JUDr. Angelika Szakalová - momentálne sú dvaja neplatiči. Bol im vyhotovený splátkový
kalendár , podľa ktorého sú zaviazaní splácať svoje záväzky.
Pani poslankyňa Monika Szirotnyáková - podľa môjho názoru by sme mali vypovedať zmluvu
so Stavebným bytovým družstvom Rožňava. Je pre obec veľmi nevýhodná.
Pani JUDr. Angelika Szakalová – upozorňuje, že výpovedná lehota tejto Zmluvy o správe bytov
je šesťmesačná a začína plynúť nasledujúci deň od podania písomnej výpovede Stavebnému
bytovému družstvu Rožňava zo strany obce Brzotín. Preto to musí obec Brzotín čo najskôr
prehodnotiť a podať jednostrannú výpoveď tejto zmluvy o správe bytov čo najskôr.

1. schvaľuje
návrh poslanca JUDr. Františka Baču ohľadom prehodnotenia:
-nájomných zmlúv všetkých bytov vo vlastníctve obce Brzotín v bytovom dome 12 b. j.
nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19, Brzotín,
-zmluvy o správe bytov uzavretej so Stavebným bytovým družstvom Rožňava

2.súhlasí
s realizáciou poslaneckého prieskumu ohľadom zistenia reálneho stavu jednotlivých bytových
jednotiek v predmetnom bytovom dome.
Hlasovanie bodu č. 19- Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky k nájomným
zmluvám
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo
19.01. Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1.schvaľuje
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy
o nájme bytu podľa ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 1
k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty
na adrese Berzehorská 154/19 pre žiadateľku pani Sylviu Imreovú na dobu určitú od
01.01.2021 do 31.03.2021
2.určuje
Obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť Dodatok č. 1 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 01.01.2021 do 31.03.2021
- Dodatok č. 1 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.12.2020 od schválenia

Hlasovanie bodu č. 19.01- Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky
k nájomným zmluvám
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

19.02. Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1.schvaľuje
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 pre žiadateľov pani Ivetu Hiczérovú a pána Alexandra
Hiczéra na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.03.2021

2.určuje
Obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť Dodatok č. 4 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:
Patrik Hiczér, dát. narodenia: 02.03.2002, syn nájomníkov
Andrea Hiczérová, dát. narodenia: 01.06.2003, dcéra nájomníkov
Sandra Hiczérová, dát. narodenia. 13.06.2007, dcéra nájomníkov
Noémi Hiczérová, dát. narodenia: 12.01.2009, dcéra nájomníkov
Kristián Hiczér, dát. narodenia: 22.10.2012, syn nájomníkov
- v Čl. VII. ods. 1, ktorý má nasledovné znenie: Zmluva o nájme bytu sa uzatvára na dobu
určitú od 01.01.2021 do 31.03.2021
- Dodatok č. 4 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.12.2020 od schválenia

Hlasovanie bodu č. 19.02- Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky
k nájomným zmluvám
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo
19.03. Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1.schvaľuje
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy
o nájme bytu podľa ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 3
k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty
na adrese Berzehorská 154/19 pre žiadateľku pána: Karol Petro na dobu určitú od
01.01.2021 do 31.03.2021
2.určuje
Obecnému úradu Brzotín povinnosť uzatvoriť Dodatok č. 1 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 01.01.2021 do 31.03.2021
- Dodatok č. 3 s povinnosťou uzavretia najneskôr do 31.12.2020 od schválenia
Hlasovanie bodu č. 19.03- Nájomné byty vo vlastníctve Obce Brzotín – dodatky
k nájomným zmluvám
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo

20. Žiadosť pána Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9, Rožňava – o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1259, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 1404/51
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - pán Attila Ondrej podal svoju žiadosť na odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Brzotín. Tento pozemok by chcel využívať na podnikateľské
účely, má záujem na tomto pozemku vystavovať motorové vozidlá ponúkané na predaj
v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Pani poslankyňa Bc. Timea Pengerová - či budú mať záhradkári prístup ku svojim záhradkám?
Pán starosta MVDr. Tibor Garay - boli vykonané úkony, aby záhradkári mali prístup k svojim
súkromným záhradkám. Jedná sa o časť pozemku, o celkovej výmere 157 m2 , nezasahuje do
prístupovej cesty. Zámer predaja pozemku obcou bude zverejnený na dobu 15 dní na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce, aby sa mohli prihlásiť aj iný záujemcovia o kúpu tohto
pozemku. Cena pozemku bude stanovená, na základe vypracovaného znaleckého posudku
znalcom, ktorý obstará obec Brzotín.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

1. schvaľuje
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. 1259 vo výlučnom
vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1404/51 o celkovej výmere
157 m², druh pozemku: orná pôda.
Zámerom využitia pozemku zo strany žiadateľa, p. Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9,
048 01 Ro6ńava, je vystavovanie motorových vozidiel v súvislosti s prevádzkovaním svojej
podnikateľskej činnosti.
2.poveruje
obecný úrad zverejnením zámeru podľa tohto uznesenia na dobu 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 bodu č. 20: Žiadosť pána Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského 848/9, Rožňava –
o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1259, parcela
registra „C“ KN, parcelné číslo 1404/51

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0

Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc.Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

21. Žiadosť p. Petra Melichera, Kyjevská 16, Rožňava – o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 355/2
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay –pán Peter Melicher podal žiadosť na odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Brzotín, jedná sa o pozemok za futbalovým ihriskom o celkovej
výmere 836 m2 . Tento pozemok by chcel využiť na vlastnú výstavbu rodinného domu.
Pán poslanec JUDr. František Bačo - vieme o koho sa jedná a či nechce tento pozemok
využívať na podnikateľské účely. Najprv by sme sa mali poradiť či tento pozemok v budúcnosti
nechce využiť samotná obec.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková navrhuje presunúť tento bod na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Brzotíne.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
presúva
prerokovanie žiadosti pána Petra Melichera, Kyjevská 16, 048 01 Rožňava ohľadom kúpy
pozemku 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 na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie bodu č. 21 : Žiadosť p. Petra Melichera, Kyjevská 16, Rožňava – o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN
parcelné číslo 355/2
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc.Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

22. Žiadosť pána Adama Csuporiho, Čučmianská 2, Rožňava – o odkúpenie pozemku
z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo
664
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - pán Adam Csupori podal žiadosť v ktorej má záujem
odkúpiť tento pozemok z výlučného vlastníctva obce Brzotín a využiť ho na vlastnú výstavbu
rodinného domu. Jedná sa o pozemok v obci smerom na obec Kružná.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1.schvaľuje
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 664 o celkovej výmere 773
m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
Zámerom využitia pozemku zo strany žiadateľa, pána Adama Csuporiho, Čučmianská 2, 048
01 Rožňava je realizácia individuálnej bytovej výstavby.
2.poveruje
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 bodu č. 22. Žiadosť pána Adama Csuporiho , Čučmianska dlhá 2, Rožňava –
o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 664
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

23. Žiadosť pani Heleny Samkovej, Brezová 280, Brzotín – o odkúpenie pozemku
z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo
663
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay - predaj tohto pozemku o ktorý požiadala pani Helena
Samková vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín nie je našim zámerom, z dôvodu, že na
uvedenom pozemku má Obec Brzotín naprojektované stojiská na kontajnery v rámci projektu
Zberný dvor Brzotín.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

1.neschvaľuje
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín nachádzajúceho sa v katastrálnom území
žiadosť pani Heleny Samkovej, Brezová 280, Brzotín – o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 663
2.určuje
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľke pani Helene Samkovej, Brezová 280, Brzotín
vyrozumenie o neschválení jej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku.

Hlasovanie bodu č. 23: Žiadosť pani Heleny Samkovej, Brezová 280, Brzotín –
o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra
„C“ KN, parcelné číslo 663
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

24. Žiadosť pani Evy Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín – o odkúpenie časti pozemku
z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094, o výmere 380 m2 evidovanej ako
parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 147/2
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay – oboznamuje poslancov OZ so žiadosťou o odkúpenie
pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín, ktorú podala pani Eva Zvolenská. Uvedený
pozemok slúži v obci ako prístupová cesta obyvateľom obce Brzotín, preto tento pozemok
obec nemôže predať, nakoľko by sme zablokovali túto prístupovú cestu a pracovníci VSE by
nemali k nej prístup.
Pani poslankyňa Eva Lakomiová - touto cestou chodia aj obyvatelia obce, ktorý bývajú v
dolnej časti obce. Používajú túto cestu, aby vedeli chodiť na cintorín.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
1.neschvaľuje
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín nachádzajúceho sa v katastrálnom
území obce Brzotín zapísaný na LV č. 1094 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín vedenej na
parcele registra „E“ KN pod parcelným číslom 1154, v rámci ktorého žiadateľka prejavila
záujem o časť pozemku z celkovej výmery: vedenej na parcele registra „C“ KN, parcelné
číslo 147/2 o celkovej výmere 380 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a to
z dôvodu, že uvedený pozemok slúži ako prístupová cesta obyvateľom obce.
2.určuje
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľke pani Eve Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín
vyrozumenie o neschválení jej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku.

Hlasovanie bodu č. 24 : Žiadosť pani Evy Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín –
o odkúpenie časti pozemku z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094,
o výmere 380 m2 evidovanej ako parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 147/2
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

25. Žiadosť skupiny žiadateľov, Ing. Jaroslav Čapo – BRALUX a spol., o zriadenie vecného
bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Brzotín
zapísaného na LV č. 579, parcela
registra „C“ KN, parcelné čísla 1333/3 a 1333/7
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - túto žiadosť podala skupina podnikateľov a ide o
cestu k jednotlivým prevádzkam v rámci ich podnikateľskej činnosti. Žiadajú o zriadenie
vecného bremena, aby mali aj v budúcnosti umožnený prístup k svojim podnikateľským
subjektom.
Pán poslanec JUDr. František Bačo - už aj v minulosti žiadali o zriadenie vecného bremena,
ale táto žiadosť bola zamietnutá a to z dôvodu, keby v budúcnosti chcela obec Brzotín
disponovať týmito pozemkami, musela by všetky povolenia žiadať a vybavovať , musela by
mať súhlas od týchto podnikateľských firiem. Nie je v záujme obce zriadiť toto vecné bremeno
k predmetným pozemkom.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

1.neschvaľuje
žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Brzotín
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Brzotín zapísaných na LV č. 579 vedených
1.na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1333/3 o celkovej výmere 224 m², druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie,
2.na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1333/7 o celkovej výmere 152 m², druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie – v prospech žiadateľov:
-Ing. Jaroslav Čapo – Bralux, IČO: 33004170 ako vlastníka parciel registra „C KN parcelné čísla:
1360/2, 1362/1, 1362/2 a 1362/3 evidovaných na LV č. 1219
-Ladislav Helczman- Kamenárstvo, IČO: 33009929, ako vlastníka parciel registra „C“ KN parcelné čísla:
1367/2,1367/3,1367/7, 1494 a 1496/4 evidovaných na LV č. 1153
-MT Material Technology Assets s.r.o., IČO: 47173611, ako vlastníka parciel registra „C“ KN parcelné č:
1357/1, 1357/2, 1363/1, 1366, 1363/13 a 1365 evidovaných na LV č. 2010

2.určuje
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľom vyrozumenie o neschválení ich žiadosti o zriadenie
vecného bremena k predmetným pozemkom.

Hlasovanie bodu 25: Žiadosť skupiny žiadateľov, Ing. Jaroslav Čapo – BRALUX a spol.,
o zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV
č. 579, parcela registra „C“ KN, parcelné čísla 1333/3 a 1333/7
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :
Za : 5
Proti : 0

Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

26. Číslovanie budov orientačnými číslami – informácia
Pani JUDr. Angelika Szakalová - informuje o stave číslovania budov v obci Brzotín novými
orientačnými číslami. Je to veľmi náročná a namáhavá práca. Toto číslovanie malo prebehnúť
do roku 2015, kedy boli po novom pomenované jednotlivé ulice v obci Brzotín.
Predchádzajúce vedenie však túto prácu neurobilo a preto sme mi dostali príkazom od
Okresného úradu v Rožňave, dokončiť číslovanie budov novými orientačnými číslami.
Pani poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková - číslovanie budov orientačnými číslami je zákonná
povinnosť obce. Je to náročné a obyvatelia obce, ktorých sa to týka si budú musieť vybaviť
nové občianske preukazy, zmenu trvalého pobytu, podnikatelia budú musieť meniť adresu
svojho podnikateľského sídla. Je potrebné oznámiť aj podnikateľom, aby vykonali zápis v
obchodnom registri a v živnostenskom registri. Pochválila prácu zamestnancov obecného
úradu, že túto prácu vykonali za veľmi krátku dobu a mala by byť dokončená do konca roka
2020.
Pani JUDr. Angelika Szakalová - je ešte potrebné rozposlať do každej domácnosti oznámenie
o zmene orientačného čísla a tiež musí obec nakúpiť tabuľky s novými orientačnými číslamismaltované tabuľky, aby boli jednotné. Tieto si následne budú môcť občania obce zakúpiť na
obecnom úrade v Brzotíne.
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v zmysle § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

I. berie na vedomie
informáciu o číslovaní budov orientačnými číslami.
II. ukladá
Obecnému úradu Brzotín zabezpečiť zverejnenie oznámenia o zmene orientačných čísiel
a zaslanie do všetkých domácností a podnikateľským subjektom, ktorých sa to týka, ďalej
vydanie smaltovaných tabuliek s orientačnými číslami a vydanie potvrdení o zmene trvalého
pobytu pre obyvateľov obce, ktorých sa to týka.

Hlasovanie bodu 26 : Číslovanie budov orientačnými číslami - informácia
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne :

Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Prítomní : 5
Neprítomní: 4
Za : Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Eva Lakomiová,
JUDr. František Bačo.

27. Diskusia, interpelácie, odpovede
28. Záver

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva sa pán starosta MVDr. Tibor Garay poďakoval
pani poslankyni Ing. Karin Bodnárikovej – zástupkyni, za celoročnú prácu a oddanosť pre
obec Brzotín. Poďakoval poslancom za ich prácu pre obecné zastupiteľstvo. Poďakoval za
prácu všetkým zamestnancom obecného úradu, bez ktorých by obecný úrad nemohol
a riadne fungovať. Vyzdvihol ich vzorný a zodpovedný prístup k práci a lojalitu voči obci a k
starostovi obce Brzotín. Uzatvoril 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

-

JUDr. František Bačo

-

Eva Lakomiová

