ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín konaného dňa
29.04.2020 o 18:00 hod.
Prítomní:

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

Neprítomní: Bc. Szilárd Szabó, MBA, Patrik Laczo, Róbert Dókus
1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie OZ otvoril MVDr. Tibor Garay, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších prítomných. Na obecné zastupiteľstvo bol
prizvaný aj kontrolór obce pán Ing. Štefan Kardos.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 6. Prečítal návrh programu zasadnutia a predložil ho poslancom na
schválenie.
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o plnení uznesení
Informácia o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR vyplývajúcich
z vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19
5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na I.
polrok 2020
6. Zásady postupu a spôsobu vymáhania pohľadávok obce Brzotín
7. Rozšírenie vodovodu v obci Brzotín
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v katastri obce Brzotín
9. Informácia o odvoze komunálneho odpadu v obci Brzotín s účinnosťou od 01.04.2020
10. Prerokovanie žiadosti p. Zsolta Rákossyho o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín
11. Prerokovanie žiadosti p. Štefana Pengera k vydaniu stanoviska obce
s územnoplánovacou informáciou k odkúpeniu pozemku v správe SPF
12. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 107/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotín –
prerokovanie a rozhodnutie
14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotín –
prerokovanie a rozhodnutie
15. Odpis pohľadávok z účtovnej evidencie – prerokovanie a rozhodnutie
16. Rôzne – obecné noviny, dianie života v obci počas mimoriadnej situácie
17. Interpelácie, odpovede
18. Záver
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2. Schválenie programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o plnení uznesení
Informácia o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR vyplývajúcich z vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19
5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na I.
polrok 2020
6. Zásady postupu a spôsobu vymáhania pohľadávok obce Brzotín
7. Rozšírenie vodovodu v obci Brzotín
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v katastri obce Brzotín
9. Informácia o odvoze komunálneho odpadu v obci Brzotín s účinnosťou od 01.04.2020
10. Prerokovanie žiadosti p. Zsolta Rákossyho o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín
11. Prerokovanie žiadosti p. Štefana Pengera k vydaniu stanoviska obce s územnoplánovacou
informáciou k odkúpeniu pozemku v správe SPF
12. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 107/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotín – prerokovanie
a rozhodnutie
14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotín – prerokovanie
a rozhodnutie
15. Odpis pohľadávok z účtovnej evidencie – prerokovanie a rozhodnutie
16. Rôzne – obecné noviny, dianie života v obci počas mimoriadnej situácie
17. Interpelácie, odpovede
18. Záver
Hlasovanie bodu 2:- Schválenie programu zasadnutia:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert
Dókuš, Monika Szirotnyáková

Predložený program zasadnutia bol schválený.
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3. Informácia o plnení uznesení OZ:
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková informovala všetkých prítomných, že posledné uznášania
schopné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 05.02.2020, na ktorom bolo schválené uznesenie č.
131/2020:
1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Brzotín
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce Brzotín č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Brzotín s premietnutím Zmien a doplnkov č. 3
Ďalej uviedla, že vzhľadom na neaktuálnosť a stratu platnosti niektorých uznesení, sa v rámci
programu zasadnutia bude navrhovať zrušenie týchto uznesení.
Hlasovanie bodu 3:- Informácia o plnení OZ:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa. 0
Prítomní: 6

Za: – Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert
Dókuš, Monika Szirotnyáková

Prítomní poslanci OZ berú na vedomie informáciu o plnení uznesení na vedomie.
4. Informácia o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR vyplývajúcich
z vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19:
Pán starosta MVDr. Tibor Garay informoval prítomných, že vyhlásenie mimoriadnej situácie
začalo 09.03.2020, bol vytvorený Krízový štáb obce Brzotín, ktorý pravidelne zasadal podľa
prijímania dôležitých opatrení, ktoré boli nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR
vyplývajúcich z vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID19.
Krízový štáb obce Brzotín nariadil opatrenia:
-vykonanie dezinfekcie všetkých priestorov v budovách vo vlastníctve obce Brzotín a všetkých
verejne prístupných miest
- nariadené bolo zrušenie všetkých hromadných podujatí pre všetky organizácie v obci Brzotín
až do odvolania
- Obec Brzotín upravila prevádzkové hodiny na Obecnom úrade, na Pošte Brzotín
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- Obec dôrazne žiadala občanov, aby sa pohybovali na verejnosti ako aj v otvorených
obchodných prevádzkach čo najmenej, na nevyhnutnú dobu, apelovala na občanov obce, aby
vstupovali do prevádzok obchodu a služieb len s ochrannými rúškami. Obec vyzývala občanov
obce k solidárnosti a k vzájomnej pomoci, zabezpečovala nákupy pre chorých a osamelých
dôchodcov
- Obec kontrolovala všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby povinne hlásili svoj
príchod na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rožňave a aby povinne dodržiavali
povinnú 14 dňovú karanténu
- Zatvoril sa Obecný úrad pre verejnosť, stránky a občanov, ZŠ s MŠ, kostoly, zastavené boli
aktivačné činnosti v zmysle § 12 zákona o pomoci hmotnej núdzi, § 52 a § 52a zákona
o službách zamestnanosti.
- Obec posilnila dodržiavanie všetkých vydaných opatrení aj nástupom dvoch terénnych
pracovníčok a jednej terénnej sociálnej pracovníčky na pomoc marginalizovanej rómskej
komunite, taktiež sa zabezpečili testovanie na COVID-19 v počte 65 obyvateľov. Dňa
24.04.2020 prebehla v obci Brzotín kontrola dodržiavania opatrení z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
Pán starosta MVDr. Tibor Garay sa poďakoval poslankyni Monike Szirotnyákovej a p. Ivete
Szirotnyákovej Šikúrovej, ktoré boli pre obec nápomocné a ušili pre obyvateľov obce ochranné
rúška.
Prítomní poslanci OZ berú na vedomie informáciu o prijatých opatreniach Úradu
verejného zdravotníctva SR.

5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín na
1.polrok 2020:
Hlavný kontrolór obce Brzotín p. Ing. Štefan Kardos predložil plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2020, ktorá bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bude vykonávaná v rozsahu,
ktorý umožňuje stanovený rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce, dodržiavanie
zákonov:
- č. 357/2015 Z.z. o vykonávaní základnej finančnej kontroly a auditu
- č. 553/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme
- č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy- dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny, viazanosti, účelovosti a časovosti pri realizácii výdavkov v RO
obce.
- č. 552/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme – zaraďovanie pracovníkov a stanovenie platov/ Ocú a ZŠs MŠ/.
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- č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2019 a za rok 2020 pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané aj kontroly o ktoré požiada
obecné zastupiteľstvo ale aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného
rozhodnutia a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov a iných
podnetov k výkonu kontroly.
Hlasovanie bodu č. 5:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú túto informáciu na vedomie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš
Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókuš

6. Zásady postupu a spôsobu vymáhania pohľadávok obce Brzotín –
Smernica č. 1/2020:

Ing. Karin Bodnáriková oboznámila všetkých prítomných s vypracovaním novej
Smernice pre obec Brzotín, ktorej účelom je zosúladenie postupu pri vymáhaní
pohľadávok za jednotlivé dane a poplatky – určenie postupnosti krokov pri vymáhaní
nedoplatkov.
Hlasovanie bodu č. 6:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú túto informáciu na vedomie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus.
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7. Rozšírenie vodovodu v obci Brzotín:

Pán Mgr. Rastislav Mariňák oboznámil prítomných ohľadom vypracovania projektu s VVS,
a.s. Košice, závod Rožňava na rozšírenie vodovodu. Obec Brzotín má zatiaľ v 1/3 obce
vybudovaný vodovod, ako aj kanalizáciu. Žiada všetkých občanov, v tých častiach obce, kde
sa budú práce uskutočňovať, aby podávali obci žiadosti a postupne si realizovali vodovodné
a kanalizačné prípojky.
Táto stavba - kanalizácia má zabezpečiť odkanalizovanie splaškových vôd produkovaných
obyvateľmi Brzotín a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd. Taktiež je dôležité, aby bola
zabezpečená pitná voda pre všetkých obyvateľov obce. Preto sa naša obec zapojila do novej
výzvy: „ Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít“.
Pán poslanec Róbert Dókuš mal otázku, či sa to týka len vodovodu a ako dlho to bude trvať.
Zaujímal sa taktiež ohľadom bytoviek - ako budú napojený na vodovod a kanalizáciu. Pán Mgr.
R. Mariňák odpovedal, že sa to netýka len vodovodu, ale aj kanalizácie. Vodovod by mal byť
hotový na území obce v priebehu 2 až 3 rokov. Ohľadom bytoviek a zavedení vodovodu
a kanalizácie je to v štádiu riešenia, nakoľko tam, obyvatelia nemajú prispôsobené šachty na
prívod a odvod odpadov. V tomto prípade je nutné ich prerobiť. Je dôležité, aby obec
oboznámila obyvateľov bytovky a rokovala s nimi o možnostiach napojenia. Poslanec Lóránt
Szanko mal otázku , či je možné zaviesť kanalizáciu bez napojenia na obecný vodovod.
Hlasovanie bodu č.7:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú túto informáciu na vedomie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Róbert Dókuš,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v katastri obce Brzotín:

Pán Mgr. Rastislav Mariňák priblížil situáciu ohľadom možnosti obnovenia verejného
osvetlenia v katastri obce Brzotín a Brzotín – časť Bak. V tomto prípade ide o rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v obci. Obec Brzotín podpísala zmluvu na základe VO
s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Košice na základe vypracovanej cenovej ponuky.
Podmienkou tejto zmluvy je podpísanie dodávateľskej zmluvy na 10-15 rokov s VSD, a.s.
V momentálnej situácií sú náklady na verejné osvetlenie oveľa vyššie. Vieme, že máme v obci
kombinované osvetlenie aj vyššiu predajnú cenu. Nové verejné osvetlenie zaručí vysokú
efektivitu a zníženie nákladov. Hlavnou prioritou je , aby technický stav bol plne zodpovedný
všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Požiadavky pre osvetlenie
cestných komunikácií sú špecifikované rôznym spôsobom, pričom sú komunikácie delené do
rôznych tried podľa spôsobu ich využitia, urbanistického riešenia a hustoty premávky. Projekt
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prospeje aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.na verejné osvetlenie. Výsledkom bude
vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárska sústava verejného osvetlenia s požadovanou
intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN.
Poslanec R. Dókuš sa informoval ohľadom návrhu dodávateľskej zmluvy, ktorú obec Brzotín
podpísala, aké sú kritériá, ktoré sa majú dodržať. Pán R. Mariňák mu priblížil, že sa jedná
o prenájom osvetlenia a údržby po určitú dobu, ktorou bude obec zaviazaná platiť náklady na
cca 10-15 rokov.
Hlasovanie bodu č. 8:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú túto informáciu na vedomie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerova, Monika Szirotnyáková, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko, Róbert Dókuš

9. Informácia o odvoze komunálneho odpadu v obci Brzotín s účinnosťou od
1.4.2020:

Od 1.4.2020 má obec Brzotín uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o.,
Rimavská Sobota na odvoz komunálneho odpadu – výkon zberu, prepravy, zhodnocovania
a zneškodňovania odpadu. Zmluva bola podpísaná zatiaľ na jeden rok. Vzhľadnom k tomu,
že firma FÚRA s.r.o., ktorá doteraz vykonávala odvoz komunálneho odpadu, nemala s obcou
Brzotín uzavretú žiadnu Zmluvu ako poskytovateľ, len Dodatok k zmluve s predchádzajúcim
poskytovateľom týchto služieb a taktiež neprebehlo žiadne VO na ponúknutú cenu a služby.
Obec Brzotín zistila aj určité nezrovnalosti pri fakturácii daného množstva komunálneho
odpadu a pristúpila k zmene poskytovateľa týchto služieb.
Obec je podľa zákona povinná od občanov v obci prebrať odpad. Zmenou zákona je prikázané
odpad separovať a rozdeľovať ich na jednotlivé zložky, t.j.: plasty, bioodpad, sklo, papier,
kovy, drevo a taktiež komunálny odpad, ktorý dávame do tkz.. kukanádob s čo najmenším
dopadom na životné prostredie. To znamená pre obec aj pre občanov – čím je väčšie percento
separovaného odpadu, za ktorý neplatíme, tým budeme menej platiť.
Zákon je postavený tak, že obec „ nesmie doplácať za odpady svojich občanov, preto keď sa
dvíhajú ceny za odvoz komunálneho odpadu a obec, aby nemusela dvíhať poplatky za
komunálny odpad od občanov – musia sa všetci zapojiť do separovania odpadov! Za
vyvážanie odpadu z obce, obec platí nemalé finančné prostriedky, nakoľko sa kontajner platí
podľa váhy. Najväčší poplatok je za zmesový komunálny odpad, nakoľko predstavuje zo
7

všetkého komunálneho odpadu približne 70 %.Obec Brzotín bude platiť za odpad podľa toho,
koľko sa vytriedi. Keď sa nebude triediť, budú sa platiť pokuty, ktoré sa platia už aj teraz za
netriedenie odpadu v obci.
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková podotkla, že práve firma Brantner Gemer s.r.o., vyžaduje
separáciu odpadu. Poslankyňa Bc. Timea Pengerová dala návrh na informovanie občanov,
aby zvýšili separáciu odpadu a to vydať leták o ich odvoze.
Pán R. Mariňák informoval ako náhle to bude možne, v obci bude fungovať Zberný dvor.
V obci by mali papier odnášať minimálne 2x do roka.
Pán poslanec Lóránt Szanko podotkol, že na nových letákoch ohľadom odvozu tuhého
komunálneho odpadu nie je dosť viditeľné, ktorý konkrétny deň je aký odvoz odpadu.
Pán poslanec Róbert Dókuš sa informoval ohľadom kontajnerov na papier, čo sa vlastne bude
diať, keď budú tieto kontajnery plné. Pán R. Mariňák ho uistil, že takýto odpad sa odnáša
v podobných termínoch aj v iných mestách a obciach, túto problematiku bude obec priebežne
riešiť.
Hlasovanie bodu č. 9:
Poslanci obecného zastupiteľstva berú túto informáciu na vedomie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Lóránt Szanko, Tomáš
Szanko, Róbert Dókus

10. Prerokovanie žiadosti p. Zsolta Rákossyho o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín:
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznámila poslancov so žiadosťou o odkúpenie pozemku
z vlastníctva obce žiadateľa p. Zsolta Rákossyho , Zvonárska 26, 049 51 Brzotín. Dôvodom
jeho žiadosti je záujem rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť v agroturizme a tým vytvoriť nové
pracovné miesta . 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 1005/3 o celkovej
výmere 8612 m²a na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1005/5 o celkovej výmere 140 m²,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť,
že na uvedených pozemkoch je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa uvedenej na LV č.
1396 na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 1007 o celkovej výmere 858 m²vedenej ako
poľnohospodárska budova, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s požadovaným pozemkom, ktorý tiež umožňuje prístup k tejto stavbe. Cena za odpredaj
pozemku sa bude odvíjať od vypracovaného znaleckého posudku. Získané finančné prostriedky
z predaja tohto pozemku odsúhlasením finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 20.02.2020 sa
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zohľadnili aj do návrhu rozpočtu obce na rok 2020 podľa uvedených zmien a doplnkov.
Finančná komisia navrhovala do rozpočtu 30 000,- eur , ak by sa pozemok nepredal, tak by
z rozpočtu obce chýbali.
Návrh poslanca Róberta Dókuša je nepredať pozemok, ale skôr prenajať pozemok a tak
sledovať či sa agroturizmus bude rozvíjať. Starosta obce MVDr. Tibor Garay s návrhom
nesúhlasil, nakoľko by p. Z. Rákossy neinvestoval do niečoho, čo nie je v jeho vlastnom
vlastníctve. Vzhľadom na svoju polohu a súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce
Brzotín nie je tento pozemok využiteľný pre potreby obce.
Poslanec Lóránt Szanko mal námietku k predaju pozemku, že minulý rok obec predala určité
pozemky a z jeho pohľadu nie je správne predávať každý rok a obec do budúcna nebude mať
pozemky na iné využitie vo vlastnej réžii.
Hlasovanie k bodu č. 10 -predaj pozemku:
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín
Za: 3- Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Proti: 3- Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Návrh na schválenie uznesenia zámeru predaja pozemku OZ neprešiel.
Hlasovanie k bodu č. 10-prenájom pozemku, v zmysle návrhu poslanca OZ Róberta
Dókuša:
OZ schvaľuje zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve obce Brzotín
Za: 3-Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Proti: 3- Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
Návrh na schválenie uznesenia ohľadom zámeru prenájmu pozemku OZ neprešiel.

11. Prerokovanie žiadosti p. Štefana Pengera k vydaniu stanoviska obce
s územnoplánovacou informáciou k odkúpeniu pozemku v správe SPF:
Pán Štefan Penger, Gemerská 5, 049 51 Brzotín žiada o územnoplánovaciu informáciu
z dôvodu jeho zámeru na odkúpenie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné
9

číslo 505, druh pozemku záhrada o výmere 80 m², parcelné číslo 506, druh pozemku záhrada
o výmere 98 m² a parcelné číslo 497/2, druh pozemku trvalé trávnaté plochy o výmere 83 m²
s ohľadom na dlhoročné užívanie predmetných pozemkov žiadateľom. Obec Brzotín nemá na
týchto pozemkoch v platnej územno-plánovacej dokumentácii žiaden investičný, či iný
stavebný zámer. Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková mala otázku na poslankyňu Bc. Timeu
Pengerovú – dcéru žiadateľa ohľadom parcelného čísla 505, ktorého vlastníkom vedenom na
liste vlastníctva č.92 je štátny majetok n.p. Jelšava. Poslankyňa Bc. Timea Pengerová uviedla,
že všetky pozemky užíva jej rodina dlhé roky, ako aj dotazovanú záhradu, ktorú podľa ich
informácií spravuje tiež SPF.

Hlasovanie k bodu č. 11:
OZ vydáva súhlasné stanovisko obce Brzotín s územnoplánovacou informáciou
k odkúpeniu pozemku v správe SPF.

Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš
Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6

12. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu:

Žiadosť o pridelenie jednoizbového nájomného bytu, v bytovom dome 12 b.j., nájomné byty
na adrese Berzehorská 154/19, 049 51 Brzotín požiadala pani Sylvia Imreová, tr. bytom Kružná
70, 049 51 Brzotín. Žiadateľka získala zamestnanie na miestnej fare s viazanosťou do
31.12.2020. Z uvedeného dôvodu preto obec Brzotín odporúča zastupiteľstvu, aby sa Nájomná
zmluva so žiadateľkou uzavrela na dobu určitú do 31.12.2020 a potom s ohľadom na situáciu
a záujem žiadateľky túto predĺžila.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay sa vyjadril, že za pani S. Imreovú sa prihovoril miestny
farár, pán Mgr. Róbert Mudi, u ktorého má pani uzatvorenú pracovnú zmluvu do 01.01.2021
ako pomocná pracovníčka.
Hlasovanie k bodu č. 12:
OZ schvaľuje pridelenie jednoizbového nájomného bytu vo vlastníctve obce Brzotín
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
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Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní. 6
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 107/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotín –
prerokovanie a rozhodnutie:

Jedná sa zrušenie uznesenia č. 107/2019 zo dňa 13.11.2019 s neuznaním a neuhradením
pohľadávky dodávateľa: Ing. Evy Walentinovej, v zmysle predloženej Fa č. 16/18 doručenej
obci Brzotín dňa 05.12.2018, v rámci ktorej sa domáha nedoplatkov z rokov 2013,2014 2015
a 2016. Obec Brzotín pristúpi k osobnému stretnutiu s pani Ing. Evou Walentinovou
s možnosťou vzájomnej dohody upresnenia výšky oprávnenej pohľadávky.
Poslanec Robert Dókuš sa zaujímal , aká je aktuálne suma pohľadávky, ktorú by si mohla pani
Ing. Walentinová nárokovať. Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková informovala, že nárokovaná
suma za obdobie r. 2016 predstavuje cca výšku 2220,50 eur, ktorá ale nie je v zmysle
predložených podkladov dostatočne preukázaná. Obec Brzotín má snahu sa s Ing.
Walentinovou dohodnúť a nájsť spoločný konsenzus, k spokojnosti oboch strán.

Hlasovanie bodu č. 13:
OZ ruší platnosť Uznesenia č. 107/2019 zo dňa 13.11.2019
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
14.Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2019 Obecného zastupiteľstva Brzotínprerokovanie a rozhodnutie:

Dňa 11.12.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesenie č. 128/2019 o poskytnutie finančnej
pomoci určenej na zmiernenie životnej situácie rodín postihnutých tragickou udalosťou
súvisiacou s výbuchom plynu na prešovskom sídlisku dňa 06.12.2019 – vo výške 1,- eur za
každého obyvateľa obce Brzotín. Finančné prostriedky mali byť poskytnuté z rozpočtu obce
Brzotín za rok 2020 a zaslané na transparentný účet zriadený mestom Prešov, cca 1300 eur.
Z dôvodu doposiaľ neschváleného rozpočtu obce na rok 2020 nebolo možné zatiaľ zrealizovať
schválenú finančnú pomoc mestu Prešov. Zbierku medzi časom ukončili, konkrétne ku dňu
10.02.2020.
Obec Brzotín navrhuje zrušiť Uznesenie č. 128/2019 zo dňa 11.12.2019 pre jeho neplatnosť
a neaktuálnosť.
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Hlasovanie bodu č. 14:
OZ ruší platnosť Uznesenia 128/2019 zo dňa 11.12.2019
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 0

15.Odpis pohľadávok z účtovnej evidencie – prerokovanie a rozhodnutie:

Obec Brzotín navrhuje odpis dvoch pohľadávok z účtovnej evidencie vedených voči
nasledovným spoločnostiam:
- AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava vo výške 1. 468, 97
eur v zmysle Fa č. 21/2018 vystavenej obcou Brzotín dňa 10.12.2018
- DVS Trade, s.r.o., Južná Trieda, 040 01 Košice vo výške 1. 468,97 eur v zmysle Fa č.
23/2018 vystavenej Obcou Brzotín dňa 10.12.2018

Obec Brzotín vyfakturovala uvedeným spoločnostiam poplatok za spracovanie územného
plánu ZaD č. 2, ZaD č. 2 ÚPN O Brzotín. Nakoľko ale touto zmenou č. 2 nedošlo k zosúladeniu
územnoplánovacej dokumentácie s ich požadovanými zmenami navrhuje sa zabezpečiť odpis
uvedených pohľadávok z účtovnej evidencie. Požadované zmeny boli zapracované
v dokumente Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Brzotín a náklady s tým spojené
boli následne spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
vyfakturované.

Hlasovanie bodu č. 15:
OZ schvaľuje odpis pohľadávok vedených v účtovnej evidencii

Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókuš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 6
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16.Rôzne – Obecné noviny, dianie života v obci počas mimoriadnej situácie:
Pán. Mgr. R. Mariňák informoval o stave obecných novín, ktoré sa momentálne nevydávajú z
dôvodu, že sa v minulosti vydávali neoprávnene nakoľko neboli registrované. Za to obec mohla
byť pokutovaná.
Obec sa ale chystá v blízkej budúcnosti znova obnoviť vydávanie obecných novín a preto
pristúpila k získaniu registrácie. V súčasnosti už disponujeme registračným číslom, no ešte je
potrebné vymenovať a sfunkčniť redakčnú radu. Obecné noviny sa budú vydávať dvoj jazyčne
a to v slovenskom a v maďarskom jazyku.
Starosta obce MVDr. Tibor Garay oboznámil poslancov o situácií okolo čiernej skládky
odpadu. Bola vykonaná obhliadka terénu pri ktorej sa zistilo, že sa nejedná o jednu ale o tri
skládky v obci Brzotín. Jedná sa aj o „dedičnú“ skládku odpadu, ktorá vznikla už v minulosti
a dotazoval sa u poslancov OZ, ktorí boli aj v minulom volebnom období, ako boli tieto skládky
v minulosti odstránené.
Pán starosta obce MVDr. Tibor Garay vytkol pasivitu niektorým poslancom obecného
zastupiteľstva, že od 13. marca 2020 sa ani jeden z nich neprišiel informovať sa ohľadom
situácie pandémie koronavírusu COVID – 19 v obci. Vytkol nečinnosť sociálnej komisie, ktorá
vôbec nevykazuje žiadnu aktivitu a pritom by mala byť prioritne nápomocná v tejto kritickej
situácii v rámci spolupráce so sociálnymi pracovníčkami.
14. Záver
Starosta MVDr. Tibor Garay sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:05 hod.

Zapísala: Júlia Borošová
JUDr. Angelika Szakalová

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

Ing. Karin Bodnáriková

-

Monika Szirotnyáková

-

Bc. Timea Pengerová

-

Tomáš Szanko

-

Lóránt Szanko

-

Róbert Dókuš
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