UZNESENIA a VZN
zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
(182 - 206)
Prítomní poslanci OZ Brzotín v počte: 5
Poslanec p. Tomáš Szanko sa vzdal mandátu s účinnosťou od 05.10.2020, ďalším nastupujúcim poslancom
je p. Eva Lakomiová.
K bodu 2. Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu náhradníka na funkciu poslanca
OZ

Uznesenie č. 182/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu starostu obce Brzotín o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brzotín
Tomáša Szanka s účinnosťou od 05.10.2020 v súlade § 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.

II. v y h l a s u j e
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 za poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.

III. k o n š t a t u j e, ž e
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 zriadení v znení neskorších
predpisov zložila sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzala z rúk starostu obce osvedčenie poslanca
obecného zastupiteľstva v Brzotíne.
Hlasovanie:
JUDr. František Bačo, Ing. Karin Bodnáriková, Eva Lakomiová,
Za:
5
Bc. Timea Pengerová, Monika Szirotnyáková

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 183/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

schvaľuje
návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Brzotín k 31.12.2019

Uznesenie č. 184/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

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.

I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora GemerAudit, spol. s r. o. z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce
Brzotín k 31.12.2019.

II. u r č u j e
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.

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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Brzotín za
školský rok 2019/2020

Uznesenie č. 185/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

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.

I. p r e r o k o v a l o
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v Základnej škole s materskou školou,
ktorej je zriaďovateľom za predchádzajúci školský rok.

II. s c h v a ľ u j e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ, Berzehorská 154, 049 51
Brzotín za školský rok 2019/2020.

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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 8. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 186/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 9. Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020

Uznesenie č. 187/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z .n. p.

berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.10.2020

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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brzotín

Uznesenie č. 188/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

VZN č. 1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Brzotín
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 11. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Brzotín

Uznesenie č. 189/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 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
postup obce Brzotín v súvislosti s nakladaním biologicky 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.,

II. u k l a d á
obecnému úradu, aby zabezpečilo:
1. informovanie obyvateľov obce o možnostiach nakladania s biologicky rozložiteľným zeleným
odpadom a kuchynským odpadom
2. zavedenie 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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

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

Uznesenie č. 190/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín
prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brzotín č. 2/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce
Brzotín na úseku školstva.
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

VZN č. 2/2020
o financovaní originálnych kompetencií obce Brzotín na úseku školstva
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

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

Uznesenie č. 191/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 15. Návrh na zlúčenie komisií obecného zastupiteľstva obce Brzotín

Uznesenie č. 192/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. r u š í
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

II. s c h v a ľ u j e
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

II. v o l í
za predsedu
Komisie na úseku školstva, kultúry, športu, cirkvi, rómskej otázky a sociálnej starostlivosti
poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Evu Lakomiovú
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku – informácia

Uznesenie č. 193/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
-------------------------------------------------------------------------

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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 17. Návrh na schválenie podania žiadosti v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok 2021 –
podprogram Obnova kultúrnych pamiatok - strecha Okolicsányiho kaštieľa

Uznesenie č. 194/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 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
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 až havarijného stavu strechy, krovu, stropov
a pod.“

II. s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu v zmysle dotačného systému v rámci
Programu 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2021
podprogram 1.1 - Obnova kultúrnych pamiatok
v rozpočtovanej 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.

II. s ú h l a s í
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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 18. Čistička odpadových vôd – podmienky rozšírenia kapacity

Uznesenie č. 195/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 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
informáciu o nepostačujúcej kapacite súčasnej čističky odpadových vôd v obci Brzotín,
II. s c h v a ľ u j e
zámer rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd aspoň na 1500 ekvivalentov,

III. u k l a d á
obecnému úradu zabezpečiť spracovanie a predloženie potrebnej dokumentácie podľa požadovaných
podmienok.

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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 19. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 196/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------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
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

II. s ú h l a s í
s realizáciou poslaneckého prieskumu ohľadom zistenia reálneho stavu jednotlivých bytových jednotiek
v predmetnom bytovom dome.

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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 19. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 197/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľku
pani Sylviu Imreovú na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.03.2021.

II. u r č u j e
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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 19. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 198/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č. 4 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľov
pani Ivetu Hiczérovú a pána Alexandra Hiczéra na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.03.2021.

II. u r č u j e
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:
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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 19. Nájomné byty vo vlastníctve obce Brzotín – dodatky k nájomným zmluvám

Uznesenie č. 199/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu obecného nájomného bytu – sociálny byt na základe Zmluvy o nájme bytu podľa
ustanovení § 685 a nasl. Občianského zákonníka Dodatkom č.3 k Zmluve o nájme bytu vo vlastníctve
Obce Brzotín v bytovom dome 12 b.j. nájomné byty na adrese Berzehorská 154/19 Brzotín pre žiadateľa
pána: Karol Petro na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.03.2021.

II. u r č u j e
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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 20. Žiadosť p. Attilu Ondreja, Pavla Dobšinského

848/9, Rožňava - o odkúpenie pozemku

z vlastníctva obce Brzotín zapísaného na LV č. 1259, parcela „C“ KN, parcelné číslo 1404/51

Uznesenie č. 200/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín
priamym predajom.
Ide o pozemok v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 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
Rožňava, je vystavovanie motorových vozidiel v súvislosti s prevádzkovaním svojej podnikateľskej
činnosti.

II. p o v e r u j e
obecný úrad zverejnením zámeru podľa tohto uznesenia na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu majetku obce obecným zastupiteľstvom a to na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
a tiež obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

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

Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 21. Žiadosť p. Petra Melichera, Kyjevská 16, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela „C“ KN, parcelné číslo 355/2

Uznesenie č. 201/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne

presúva
prerokovanie žiadosti p. 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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 22. Žiadosť p. Adama Csuporiho, Čučmianská 2, Rožňava - o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela „C“ KN, parcelné číslo 664

Uznesenie č. 202/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. s c h v a ľ u j e
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. 14 Zásad hospodárenia s majetkom obce Brzotín
priamym predajom.
Ide o pozemok v katastrálnom území obce Brzotín zapísaný na LV č. 579 vo výlučnom vlastníctve obce
Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo 664 o celkovej výmere 773 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie.
Zámerom využitia pozemku zo strany žiadateľa, p. Adama Csuporiho, Čučmianská 2, 048 01 Rožňava, je
realizácia individuálnej bytovej výstavby.

II. p o v e r u j e
obecný úrad zverejnením zámeru podľa tohto uznesenia na dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu majetku obce obecným zastupiteľstvom a to na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
a tiež obstaraním znaleckého posudku za účelom stanovenia výšky všeobecnej hodnoty majetku.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

4

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

Géza Dókus, Róbert Dókus, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 23. Žiadosť p. Heleny Samkovej, Brezová 280, Brzotín - o odkúpenie pozemku z vlastníctva obce
Brzotín zapísaného na LV č. 579, parcela „C“ KN, parcelné číslo 663

Uznesenie č. 203/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. n e s c h v a ľ u j e
zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Brzotín nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Brzotín
zapísaný na LV č. 579 vo výlučnom vlastníctve obce Brzotín na parcele registra „C“ KN, parcelné číslo
663 o celkovej výmere 676 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, z dôvodu, že na uvedenom
pozemku má Obec Brzotín naprojektované stojiská na kontajnery v rámci projektu Zberný dvor Brzotín.

II. u r č u j e
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľke p. Helene Samkovej, Brezová 280, Brzotín vyrozumenie
o neschválení jej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku.
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 24. Žiadosť p. Evy Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín - o odkúpenie pozemku z vlastníctva
obce Brzotín zapísaného na LV č. 1094, o výmere 380 m2 evidovanej ako parcela registra „C“ KN,
parcelné číslo 147/2

Uznesenie č. 204/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. n e s c h v a ľ u j e
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.

II. u r č u j e
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľke p. Eve Zvolenskej, Berzehorská 161, Brzotín vyrozumenie
o neschválení jej žiadosti o odkúpenie predmetného pozemku.
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K 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

Uznesenie č. 205/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. n e s c h v a ľ u j e
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,
1. 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 čísla 1357/1, 1357/2, 1363/1, 1366, 1363/13 a 1365 evidovaných na LV č. 2010

II. u r č u j e
Obecnému úradu Brzotín zaslať žiadateľom vyrozumenie o neschválení ich žiadosti o zriadenie vecného
bremena k predmetným pozemkom.
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce
V Brzotíne, 16.12.2020

K bodu 26. Číslovanie budov orientačnými číslami - informácia

Uznesenie č. 206/2020
zo XVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brzotín
zo dňa 16.12.2020
------------------------------------------------------------------------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. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o povinnosti prideliť budovám orientačné čísla, ktoré určia polohu budovy na danej ulici alebo
verejnom priestranstve

II. u k l a d á
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:
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, Róbert Dókuš, Patrik Laczo

MVDr. Tibor Garay, starosta obce

V Brzotíne, 16.12.2020

