ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín konaného dňa
11.12.2019 so začiatkom o 18:00 hod.

Prítomní:

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

Neprítomní: Róbert Dókuš, Bc. Szilárd Szabó, MBA

1. Otvorenie zasadnutia:
Rokovanie OZ otvoril MVDr. Tibor Garay, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných občanov. Na obecné zastupiteľstvo
bol prizvaný aj nový kontrolór obce pán Ing. Štefan Kardos.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 7 a predložil poslancom program zastupiteľstva na schválenie
a prečítal program zasadnutia.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o plnení uznesení
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
5. VZN č.3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva
– prerokovanie a rozhodnutie
6. Nezrealizované dlhodobé investície z minulého volebného obdobia – prerokovanie
a rozhodnutie
7. Sociálne pôžičky poskytované v minulých volebných obdobiach – prerokovanie
a rozhodnutie
8. Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ,
Berzehorská 154, 049 51 Brzotín za školský rok 2018/2019 – prerokovanie
a rozhodnutie
9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.Marty Krištófovej – Pula o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
10. Rôzne
11. Interpelácie, odpovede
12. Záver
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2. Schválenie programu zasadnutia
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o plnení uznesení
4. VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
5. VZN č.3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Brzotín na pseku školstva
– prerokovanie a rozhodnutie
6. Nezrealizované dlhodobé investície z minulého volebného obdobia – prerokovanie
a rozhodnutie
7. Sociálne pôžičky poskytované v minulých volebných obdobiach – prerokovanie
a rozhodnutie
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ,
Berzehorská 154, 049 51 Brzotín za školský rok 2018/2019 – prerokovanie
a rozhodnutie
9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.Marty Krištófovej – Pula o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
10. Rôzne
11. Interpelácie, odpovede
12. Záver

Hlasovanie k bodu 2:- Schválenie programu zasadnutia:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Patrik Laczo, Tomáš Szanko, Lóránt
Szanko, Róbert Dókus, Monika Sirotnyáková

Predložený program zasadnutia bol schválený.

3. Informácia o plnení uznesení OZ

Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková informovala všetkých prítomných, že posledné uznášania
schopné zasadnutie OZ sa uskutočnilo 20.11.2019. Niektoré schválené uznesenia sú splnené a
ďalšie uznesenia sa priebežne plnia.
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Hlasovanie k bodu 3:- Informácia o plnení OZ:

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa. 0
Prítomní: 7

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

Všetci prítomní poslanci OZ berú na vedomie túto informáciu.
4. VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková informovala prítomných, že tento bod bol prejednávaný už
na pracovnej porade poslancov OZ. Návrh na nové VZN č. 2/2019 bolo zverejnené na úradnej
tabuli a webovom sídle obce v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov. Počas pripomienkového obdobia, ktoré je 10 dní, neboli
vznesené žiadne námietky, pripomienky a podobne.
Poslanec Lóránt Szanko mal pripomienku, že výška daní po úprave je vysoká. Navrhol aby
navýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bolo o polovicu nižšie, t.j.
o 50% ako je navrhované navýšenie vo VZN č. 2/2019. Podľa neho by sa malo niečo robiť
s neplatičmi. Starosta predstavil novú pracovníčku obecného úradu, JUDr. Angeliku
Szakalovú, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie týchto opatrení týkajúcich sa zvyšovania
daní a vymáhanie nedoplatkov od daňovníkov.
Kontrolór obce Ing. Štefan Kardos podotkol, že je potrebné pri miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nastaviť určité parametre a taktiež je
dôležitá separácia odpadu, za ktorú je Obec zodpovedná, ak to obec nedodrží, vyčíslia sa za
porušenie zmluvy sankcie. Starosta obce MVDr. Tibor Garay informoval, že firma, ktorá
odváža odpad každoročne navyšuje poplatky za odvoz a separovanie komunálneho odpadu.
Ing. Karin Bodnáriková podotkla, že bez navýšenia DZN na poplatku za komunálny odpad
bude obec doplácať z rozpočtu obce a preto musí obec pristúpiť k vyrubeniu vyššej dani
a poplatku od daňovníkov.

3

Hlasovanie k bodu č. 4 – prerokovanie návrhu znenia VZN č. 2/2019:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo
Zdržali sa: Róbert Dókus, Lóránt Szanko, Tomáš Szanko
Poslanci OZ prerokovali návrh VZN č. 2/2019.

Hlasovanie k bodu č. 4 - zmena časti VZN č. 2/2019 v zmysle návrhu p. Lóránta Szanka
ohľadom zníženia poplatku za komunálne odpady z 0,045 € na 0,038 €:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Patrik Laczo, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus
Proti: Ing. Karin Bodnáriková, Monika Szirotnyáková, Bc. Timea Pengerová
Poslanci OZ schválili zníženie poplatku za komunálne odpady na 0,038 €.

Hlasovanie k bodu č. 4 - po zapracovaní schváleného návrhu týkajúceho sa zníženia
sadzby poplatku za komunálne odpady a navrhovaných administratívnych zmien sa
obecné zastupiteľstvo uznieslo na VZN č. 2/20019.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 5
Proti. 0
Zdržali sa: 2
Prítomní: 7
Za: Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotňáková, Patrik laczo, Tomáš Szanko, Lóránt Szanko
Zdržali sa: Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus
VZN č. 2/2019 bolo schválené s účinnosťou od 01.01.2020.
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5.
VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku
školstva – prerokovanie a rozhodnutie
ZŠ s MŠ Brzotín predložila potrebné podklady k rozpočtu na rok na úseku školstva a
určenie výšky a použitia jednotlivých financií v celkovej sume 100 860 €:
- MŠ 22 detí, na 1. dieťa 1763 eur = 38 786 €
- ŠKD 90 detí, na 1. dieťa 289 eur = 26 010 €
- ŠJ 112 detí, na 1. dieťa 322 eur = 36 064 €
Poslanec Lóránt Szanko sa dotazoval či sa menilo niečo vo financovaní oproti minulému
roku. Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková odpovedala, že na základe podkladov
odovzdaných zo ZŠ a MŠ sa v VZN č. 3/2019 nič nezmenilo, obec poskytuje z rozpočtu
požadovanú výšku prostriedkov podľa predložených podkladov počtu detí navštevujúcich
MŠ, ZŠ a zariadenie ŠJ.

Hlasovanie k bodu č. 5 za prerokovanie VZN č. 3/2019:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik,Tomáš
Szanko, Lóránt Szanko.
Zdržal sa: Róbert Dókus

Hlasovanie k bodu č. 5 - obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 3/2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotňáková, Patrik Laczo,
Lóránt Szanko, Tomáš Szanko, Róbert Dókus

VZN č. 3/2019 bolo schválené s účinnosťou od 01.01.2020.
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Nezrealizované dlhodobé investície z minulého volebného obdobia – prerokovanie
a rozhodnutie
Starosta obce p. MVDr. Tibor Garay priblížil všetkým prítomným dlhodobé investície
z minulého volebného obdobia, ktoré neboli zrealizované. Jedná sa o projektovú
dokumentáciu z roku 2017 ohľadom úpravy Honského potoka, projektovú dokumentáciu
z roku 2016 ohľadom rekonštrukcie pavilónu U1 – MŠ Brzotín, projektovú dokumentáciu
k rekonštrukcii Okolicsányiho kaštieľa z roku 2015 a projekt ohľadom 12 bytových
jednotiek pre Rómsku osadu.
Keďže z týchto projektov nebol zrealizovaný ani jeden, starosta MVDr. Tibor Garay
a poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková vyzvali poslancov Róberta Dókusa a Lóránta
Szanka, ktorí boli poslancami obecného zastupiteľstva v minulých volebných obdobiach,
aby sa vyjadrili k týmto nezrealizovaným, zmareným investíciám, prečo nedošlo k ich
realizácii, a to až v 7. prípadoch. Poslanci Lóránt Szanko a Róbert Dókus sa vyjadrili,
že podľa ich informácií boli financie použité na vypracovanie projektov. Ohľadom
pavilonu U1 - MŠ poslanec Lóránt Szanko podotkol, že podľa jeho informácií malo byť
postavené ešte jedno podlažie pre väčšiu kapacitu detí. Všetci poslanci sa jednoznačne
zhodli na tom, že z dôvodu nízkeho počtu detí, ktoré navštevujú MŠ, táto investícia pre
obec nemá žiadny zmysel.
Ďalej starosta MVDr. Tibor Garay podal informáciu ohľadom Agentúry Amma, s.r.o. ,
so sídlom Cabanova 13F, Bratislava, zastúpená konateľkou Darinou Kišovou, ktorá
podviedla viaceré vybrané subjekty, ktoré žiadali o dotáciu z dotačného programu
Ministerstva kultúry SR 1 v súvislosti s vypracovaním projektov, za čo vopred žiadala
finančné prostriedky. Obec Brzotín v predchádzajúcom volebnom období vyplatila tejto
agentúre na základe Mandátnej zmluvy č. 08/2018 sumu 2000 eur. Poslankyňa Ing. Karin
Bodnáriková poukázala na fakt, že v tomto období obec nereflektovala na žiadnu výzvu
na predloženie projektov.
Uvádzané investície do jednotlivých projektov, ktoré sa v konečnom dôsledku
nezrealizovali, a pre ich neaktuálnosť ani nezrealizujú, je možné považovať za zmarené,
a z tohto dôvodu sa navrhuje ich odpísanie z účtovnej evidencie uvedenej ako dlhodobý
majetok obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že budú hlasovať za každú
nezrealizovanú investíciu z minulého volebného obdobia jednotlivo:

Hlasovanie za odpísanie zmarenej investície z dlhodobého majetku ohľadom úpravy
Honského potoka:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus.
Poslanci OZ schválili odpis dlhodobého majetku z účtovej evidencie v o výške 20.405 €.
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Hlasovanie za odpísanie zmarenej investície z dlhodobého majetku ohľadom
rekonštrukcie pavilónu U1 – MŠ Brzotín:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus

Poslanci OZ schválili odpis dlhodobého majetku z účtovnej evidencie vo výške 16.500 €.
Hlasovanie za odpísanie zmarenej investície z dlhodobého majetku ohľadom
projektu Okolicsányho kaštieľa:
Za: 7
Proti. 0
Zdržali sa: 0
Prítomní. 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus

Poslanci OZ schválil odpis dlhodobého majetku z účtovnej evidencie vo výške 11.820 €.

Hlasovanie za odpísanie z dlhodobého majetku ohľadom projektu 12 bytovej
jednotky re rómsku osadu:
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Tímea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko
Proti: Róbert Dókus

Poslanci OZ schválili odpis dlhodobého majetku z účtovnej evidencie vo výške 9.120 €.
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7. Sociálne pôžičky poskytované v minulých volebných obdobiach – prerokovanie
a rozhodnutie
Poslankyňa Ing. Karin Bodnáriková oboznámila prítomných s pohľadávkami obce
vyplývajúcimi z poskytovania sociálnych pôžičiek poskytovaných občanom obce v
minulých volebných obdobiach. Celková suma poskytnutých sociálnych pôžičiek
k dátumu 30.11.2019 predstavuje sumu 12.850,66 €. Tieto sociálne pôžičky sa rozdelili
do dvoch skupín:
- pôžičky poskytnuté do roku 2007 vo výške 5.119,72 €. Tieto sociálne pôžičky sú už
nevymáhateľné, nakoľko uplynula premlčacia doba (desaťročná premlčacia doba § 110
ods. 1 ObZ) a nenašli sa k nim ani relevantné doklady, preto sa žiada ich odpísanie
z účtovnej evidencii obce,
- pôžičky poskytnuté od roku 2008 vo výške 7.730,94 €. Aby uznanie dlhu účinné podľa
ust. § 558 ObZ malo tieto právne následky, musí byť písomné a dlžník musí uznať svoj
dlh, určený čo do dôvodu aj výšky, aby mohla byť prerušená pôvodná premlčacia doba
a začala plynúť nová desaťročná premlčacia doba. V tomto prípade sa obec bude snažiť,
aby dlžníci uznali svoje dlhy, nakoľko obec je povinná zo zákona tieto pohľadávky
vymáhať.

Hlasovanie k bodu č. 6 za odpísanie od trvalého vymáhania premlčaných pohľadávok sociálne pôžičky:
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Prítomní: 7
Za: Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo, Róbert Dókus, Tomáš Szanko,
Lóránt Szanko
Proti: Ing. Karin Bodnáriková
Poslanci OZ schválili odpísanie premlčaných pohľadávok - sociálnych pôžičiek vo výške
5.119,72 €.

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ,
Berzehorská 154, 049 51 Brzotín za školský rok 2018/2019 – prerokovanie
Starosta obce MVDr. Tibor Garay oboznámil všetkých prítomných s činnosťou ZŠ, MŠ a ich
výsledkoch, ktoré boli prerokované školskou radou. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
zo strany vedenia školy bola doručená obci už po určenom termíne.
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Hlasovanie k bodu č. 7 za schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Brzotín:
Za. 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Prítomní: 7
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Tomáš Szanko
Lóránt Szanko,
Zdržali sa: Patrik Laczo, Róbert Dókus

Poslanci OZ schválili správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na rok 2018/2019.

9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku p.Marty Krištófovej – Pula o odkúpenie
pozemku z vlastníctva obce Brzotín – prerokovanie a rozhodnutie:
Starosta obce MVDr. Tibor Garay informoval o žiadosti o odkúpenie pozemku p. Marty
Krištófovej-Pula z vlastníctva obce Brzotín. Poslankyňa Monika Szirotnyáková poukázala na
fakt, že p. Krištof v minulosti odkúpil iný pozemok z vlastníctva obce a následne ho predal za
vyššiu predajnú cenu. Poslanci sa zhodli, že v prípade predaja pozemku z vlastníctva obce sa
rozhodne o predaji len na základe vypracovaného znaleckého posudku a určenia ceny daného
pozemku.
Hlasovanie k bodu č. 8 za neschválenie predaja pozemku z vlastníctva obce Brzotín:
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Za: Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Lóránt Szanko, Tomáš Szanko, Patrik Laczo
Zdržali sa: Ing. Karin Bodnáriková, Róbert Dókus
Poslanci OZ neschválili predaj pozemku z vlastníctva obce.

10. Rôzne
Starosta obce MVDr. Tibor Garay oboznámil všetkých prítomných so žiadosťou p. farára
Mgr. Róberta Mudiho, ktorý žiadal vo svojej písomnej žiadosti o peňažnú výpomoc od
obce v sume 1.700 €, ako 5% spoluúčasť na vypracovanom projekte o dotáciu na
rekonštrukciu kúrie.
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Nakoľko doteraz neboli obci doložené relevantné doklady, zatiaľ nie je možné pristúpiť
k rozhodovaniu v tejto veci.
Ďalej starosta MVDr. Tibor Garay prečítal oficiálny list z MOS, ohľadom verejnej
zbierky Mesta Prešov, ktorá bola vypísaná v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom
dome dňa 06.12.2019. Poslanec Róbert Dókus navrhol, aby sa prispelo 1,- €/ na
obyvateľa, čo predstavuje sumu cca 1300 eur.
Hlasovanie k bodu č. 9 za návrh Róberta Dókusa prispieť na verejnú zbierku –
Prešov bytovka:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za: Ing. Karin Bodnáriková, Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková, Patrik Laczo,
Tomáš Szanko, Lóránt Szanko, Róbert Dókus
Návrh na schválenie príspevku od Obce Brzotín na verejnú zbierku pre Mesto Prešov vo výške
1,- €/na jedného obyvat 1300 eur bol schválený.

11. Interpelácie, odpovede:
Starosta obce MVDr. Tibor Garay otvoril diskusiu:
Poslanec Lóránt Szanko poukazoval na nebezpečnú križovatku na konci obce a poukázal
na dôležitosť zníženia dovolenej rýchlosti pri vychádzaní z obce a hlavne vchádzaní
z rýchlostnej cesty do obce. Starosta odpovedal. Že túto problematiku sa už obec snažila
riešiť zaslaním žiadosti a požiadavky na Národnú diaľničnú spoločnosť, ale do dnešného
dňa obec nedostala žiadnu odpoveď, ani stanovisko od menovanej spoločnosti.
Zamestnanec obce Mgr. Rastislav Mariňák poukázal na viaceré nedostatky ktoré sú
v našej obci:
Poukázal na problematiku budovy starej materskej škôlky, ktorá je z azbestu a likvidácia
tejto budovy by vyšla veľmi draho, poukázal na budovu bývalého klubu dôchodcov, ktorá
podľa statika taktiež nie je vyhovujúca a hrozí spadnutie horného poschodia.
Nakoľko obec má veľkú snahu sa starať o poriadok, zdravie a bezpečnosť obyvateľov
obce , touto cestou vyzval poslancov, ktorý sú členmi jednotlivých komisií, aby sa začali
pravidelne stretávať, spolupracovať a byť nápomocní pri riešení takýchto situácií v obci
a najmä, aby boli uznášaniaschopní za účelom poskytovania stanovísk k jednotlivým
prejednávaným témam zastupiteľstva.
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12. Záver
Starosta MVDr. Tibor Garay sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie OZ. Poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do
Nového roka 2020.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:26 hod.
V Brzotíne, 11.12.2019

Zapísala:

J. Borošová
Mgr. J. Matejková
JUDr. Angelika Szakalová

MVDr. Tibor Garay
starosta obce

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

Ing. Karin Bodnáriková

-

Róbert Dókus

-

Patrik Laczo

-

Bc. Timea Pengerová

-

Lóránt Szanko

-

Tomáš Szanko

-

Monika Szirotnyáková
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