UZNESENIA
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
(266 – 272)

Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte 5+1

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 266/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „z. n. p.“) v nasledovnom znení:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Brzotín
5. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Rožňava, o dočasné
pridelenie časti pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“
KN, parcelné číslo 972/1
6. Informácie:
A. Žiadosť p. Pavla Horňáka, Ružová 26, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín
zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2116
B. Žiadosť p. Pavla Horňáka, Ružová 26, Rožňava - o zámenu pozemkov


z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo
2116

1



za pozemok vo vlastníctve žiadateľa zapísaného na LV č. 1340, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 2386

7. Diskusia, interpelácie, odpovede
8. Záver
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

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

Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 30.06.2021

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva – návrh na doplnenie programu

Uznesenie č. 267/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

schvaľuje
návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. o jeden bod programu začlenený za 5. bodom programu ako bod
6. v nasledovnom znení:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Brzotín
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5. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Rožňava, o dočasné
pridelenie časti pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“
KN, parcelné číslo 972/1
6. Okresná prokuratúra Rožňava – upozornenie prokurátora na nezákonnosť pri zabezpečení
činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného
poriadku a ochrany prírody
7. Informácie:
A. Žiadosť p. Pavla Horňáka, Ružová 26, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce Brzotín
zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 2116
B. Žiadosť p. Pavla Horňáka, Ružová 26, Rožňava - o zámenu pozemkov


z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1753, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo
2116



za pozemok vo vlastníctve žiadateľa zapísaného na LV č. 1340, parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 2386

8. Diskusia, interpelácie, odpovede
9. Záver
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

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

Géza Dókus, Róbert Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 30.06.2021
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 268/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

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

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

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

Géza Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

Pozn.: poslanec OZ pán Róbert Dókus pristúpil k rokovaniu OZ o 1704 hod.

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 30.06.2021
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K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Brzotín
– ustanovenie volebnej komisie

Uznesenie č. 269/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
správu komisie z otvárania obálok k voľbe hlavného kontrolóra obce Brzotín zo dňa 24.06.2021

II. s c h v a ľ u j e
kandidáta do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Brzotín pani Mgr. Evu Kovácsovú

III. u s t a n o v u j e
volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce Brzotín v zložení z poslancov OZ:
- Ing. Karin Bodnáriková
- Bc. Timea Pengerová,
- Monika Szirotnyáková
a za zapisovateľku volebnej komisie p. JUDr. Angeliku Szakalovú, zamestnankyňu obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

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

Géza Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 30.06.2021
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K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Brzotín
- samotná voľba a určenie platu hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 270/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.

I. b e r i e n a v e d o m i e
správu volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Brzotín, ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu uznesenia

II. k o n š t a t u j e
že pani Mgr. Eva Kovácsová bola v súlade s ust. § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zvolená za hlavného kontrolóra obce Brzotín na šesť rokov, pričom funkčné obdobie je stanovené
od 01.07.2021 do 30.06.2027

III. u r č u j e
hlavnému kontrolórovi obce Brzotín plat vo výške podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. s poukazom na ust. § 18c ods. 2 zákona o obecnom zriadení, v rozsahu 11,25
hodín týždenne, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

IV. s ú h l a s í
s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Brzotín podľa §18 ods. 1 zákona o obecnom
zriadení v z. n .p.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

1

Róbert Dókus

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Géza Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 30.06.2021
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K bodu 5. Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Rožňava,
o dočasné pridelenie pozemku vo vlastníctve obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela registra „C“
KN, parcelné číslo 972/1

Uznesenie č. 271/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zámer dočasného užívania majetku obce – časti pozemku v zmysle § 9a ods. 9 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o majetku obcí“) a Čl. 18 Zásad
hospodárenia s majetkom obce Brzotín umiestneného v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č.
579 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 972/1, o celkovej
výmere 5479 m2, druh pozemku: ostatná plocha na základe žiadosti Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov, základná organizácia Rožňava
- za účelom uloženia bunky Unimo, slúžiacej na košovanie holubov pred pretekmi počas pretekovej
sezóny v čase od mája do septembra príslušného roka.

II. p o v e r u j e
obecný úrad zverejnením zámeru podľa tohto uznesenia na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prenechania majetku obce do nájmu obecným zastupiteľstvom a to na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

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

Géza Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 30.06.2021
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K bodu 6. Okresná prokuratúra Rožňava - upozornenie prokurátora na nezákonnosť pri zabezpečení
činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku
a ochrany prírody

Uznesenie č. 272/2021
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 30.06.2021
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. b e r i e n a v e d o m i e
upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 95/21/8808-2:
na porušenie ustanovení § 117 ods. 3, § 99 písm. b/ stavebného zákona, § 2 ods. 3 vyhlášky č. 462/2004 Z.z ,
a tiež ust. § 5 ods. 2 druhá veta zákona o obecnom zriadení, ku ktorým došlo pri zabezpečení činností
preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a ochrany prírody

II. u k l a d á
obecnému úradu vykonať opatrenia za účelom zosúladenia nezákonného stavu so stavom právnym v lehote
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia prokurátora a v rovnakej lehote upovedomiť prokurátora
o prijatých opatreniach.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

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

Géza Dókus, Patrik Laczo, Peter Pajtai

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 30.06.2021
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