
ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V BRDÁRKE 

konaného dňa 22.6.2018 
v zasadacej miestnosti obce Brdárka 

 

Prítomní:   Jaroslav Hric Jančo – starosta obce 

 

Členovia obecného zastupiteľstva :   

podľa prezenčnej listiny:  Ing.arch. Škantár R, Antal M, Gajan T, Mlynárová M 

ospravedlnení: Z.Hric Jančo 

Ostatní prítomní: A  Hricová, prac.OU , Tibor Šestina 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien  

4. Diskusia a záver 

 

1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jaroslav Hric Jančo privítaním 

prítomných a oboznámením prítomných s programom rokovania. Starosta obce oznámil, 

že zastupiteľstve v počte 5 členov je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Pozvánky na 

zasadnutie boli poslancom zaslané v zákonnej lehote na ich emailové adresy, poslankyni 

Mlynárovej osobne. 

 

Za zapisovateľku bola menovaná A.Hricová a za overovateľov zápisnice Gajan 

a Ing.arch.Škantár 

Keďže po odoslaní pozvánok poslancom došlo k podaniu žiadosti o bezplatný prenájom 

požiarnej zbrojnice. Starosta obce navrhol doplniť ešte bod programu: 

- Prerokovanie žiadosti o bezplatný prenájom požiarnej zbrojnice. 

      Uz 7/2018 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený program zasadnutia 

aj overovateľov zápisnice Škantára a Gajana. 

Hlasovali: všetci prítomní za   Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

Po  minulom zasadnutí  obecného zastupiteľstva vyzval starosta obce pani Johanu 

Johanidesovú na to, aby si dala žiadosť na Obec Brdárka na prenájom požiarnej zbrojnice 

keďže ju už dva roky užíva bez riadnej zmluvy. Reakcia z jej strany prišla následne od 

Občianskeho združenia pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Toto 

združenie sídli v Rožňave na Mierovej ulici č.12 a zastupuje ho Tibor Šestina.  

Pána Šestinu pozval starosta obce na dnešné rokovanie aby vysvetlil svoju požiadavku na 

prenájom. 

Žiadosť bola doručená obci emailom deň pred konaním zasadnutia a tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Starosta obce preto dal slovo Tiborovi Šestinovi aby vysvetlil poslancom svoju žiadosť 

a vyjadril sa k nej. 

Pán Šestina povedal, že ho oslovila pani Johanidesová ktorá v priestoroch zbrojnice vykonáva 

činnosť keramickej dielne s názvom Dobrá vôľa aby zastrešil jej činnosť pod svoje združenie. 

Jeho združenie s Johankou Johanidesovou spolupracuje a preto navrhol obecnému 

zastupiteľstvu aby jeho združeniu poskytli tieto priestory na bezplatný prenájom. 



Jeho združenie je neziskové a má za cieľ podporovať prácu s deťmi, sociálnu pomoc 

občanom. Následne sa k prenájmu vyjadrili aj prítomní poslanci. Navrhli aby pán Šestina 

pripravil návrh nájomnej zmluvy a skonkretizoval svoju činnosť v priestoroch ktoré chce do 

prenájmu. Predbežný návrh dohody má predložiť obci do 6.7. aby sa k nemu mohli všetci 

vyjadriť. Následne bude zvolané obecné zastupiteľstvo ktoré o prenájme rozhodne. Po tomto 

pán Šestina opustil rokovanie. 

 

Keďže enegetická náročnosť vykurovania budovy a zlý havarijný stav okien na budove úradu 

vyžadoval nutnosť ich výmeny starosta obce oslovil tri firmy ktoré nezávisle od seba boli 

okná pomerať a spravili cenovú ponuku na ich výmenu. 

 

Prvou firmou bola firma InTrust s.r.o z Rožňavy ktorá už menila okno v kancelárii aj 

vchodové dvere do budovy. Druhá firma Ivan Šoltýs z Revúcej  dal ponuku na výmenu okien 

tiež. Kontakt na firmu bol z obce Slavoška kde táto firma vyhrala verejné obstarávanie na 

výmenu všetkých okien na ich úrade. Tretia firma Dobré okno poslala ponuku emailom. 

Cenové ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice. Jedná sa o výmenu okna – neotváraného 

presklenia na chodbe v budove o rozmeroch 3120x1520,  troch okien v sále a jedného okna 

v miestnosti vedľa kancelárie ktorá slúži ako archív a sklad. 

Cenové ponuky boli takéto: 

Ivan Šoltýs Revúca       1611,55€ 

InTrust s.r.o Rožňava   1600,34€ 

Dobré okno Ružomberok   1875€ 

 

Všetky tri firmy spracovali aj ponuku na výmenu dverí do sály a kancelárie, ktoré tiež budú 

potrebovať výmenu. 

Po preštudovaní ponúk poslanci vybrali cenovú ponuku InTrust z Rožňavy pretože je cenovo 

najlepšia.  

Uz 8/2018 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na 

výmenu okien na budove obecného úradu s firmou InTrust s.r.o Rožňava na cenu 1600€.  

Keďže suma nepodlieha verejnému obstarávaniu len vyhodnoteniu troch ponúk ukladá 

starostovi obce rokovať o podmienkach zmluvy s touto firmou aby sa okná vymenili 

v dohľadnej dobe. 

Hlasovali: všetci prítomní za   Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

Následne boli poslanci oboznámení s akciou ktorá sa konala v sále kultúrneho domu kde 

všetky deti z obce kreslili obrázky ako najlepšie vystihnúť rodnú obec. Najlepší obrázok bude 

zobrazený v maľovanej mape horného Gemera. Akcie sa zúčastnili všetky deti z obce a pre 

obecné potreby nakreslili krásne obrázky. Za najvernejšie zobrazenie a vystihnutie obce bol  

vybratý obrázok čerešňových stromov ktorý nakreslil Lukáš Gažik č.d.14. Tento obrázok bude 

oskenovaný a zaslaný firme CBS do Banskej Bystrice. 

 

Poslanec Škantár v diskusii navrhol prijať všeobecne záväzné nariadenie obce o zákaze 

ohňostrojov v obci. Argumentoval tým, že na Silvestra bol veľký ohňostroj a od  akéhokoľvek  

ohňostroja môže vzniknúť požiar na kostole. Proti návrhu sa vyslovil starosta aj ostatní 

poslanci pretože ohňostroj bolo len na Silvestra jeden deň v roku a odpaľovaný bol na moste 

pred úradom. Bola to dostatočná vzdialenosť od kostola a preto nemohol byť žiadnym 

spôsobom ohrozený. Používanie pyrotechniky tiež rieši osobitný zákon a preto nie je nutné 

prijímať aj nariadenia v obci. Púšťanie pyrotechniky na Silvestra bolo súkromné 

a kontrolovať dodržiavanie pravidiel tiež nemá kto keďže obec nemá obecnú políciu 



a dokazovanie je v takýchto prípadoch komplikované až nemožné. Prisľúbil však že sa na 

podobné nariadenia opýta starostov okolitých obcí aj to aký význam majú . Tiež je nutné 

preštudovať zákon ktorý o používaní pyrotechniky hovorí ( banský zákon) a či je vôbec nutné 

prijímať iné podmienky ako tie ktoré stanovuje zákon vo svojich paragrafoch. 

Poslankyňa Mlynárová hovorila o potrebe opravy studní v obci – žriedla vody pri dome č.13 

aj studne pri obecnom úrade. V zlom stave je aj napájadlo v križovatke na cintorín. 

V súvislosti s tým sa hovorilo aj o nutnosti výmeny šindľov na besiedke pri studni pred 

úradom aj šindľov na autobusovej zastávke. Tieto drobné stavby ktoré boli vybudované po 

obci v rámci letných stretnutí mládeže v rokoch 1995-2000 a už sú v havarijnom stave. Do 

striech zateká a aby sa ešte viac neznehodnotili je potrebné šindle vymeniť. 

Poslanec Škantár zistí možnosť odpredaja šindľov ktoré sú zvýšené v miestnom kostole 

a cirkev ich nepotrebuje. Zistí či cirkev odpredá obci tieto šindle alebo bude potom treba 

hľadať iný zdroj dodania šindľov napríklad v Rejdovej od výrobcov. 

Predpokladá sa že bude nutné kúpiť asi 1000 kusov. Po získaní šindľov sa potom spraví 

obecná brigáda kedy by sa striešky opravili. 

 

 

Po skončení diskusie poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

Zapísala: A.Hricová 

 

      

 

Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka 


