
ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V BRDÁRKE 

konaného dňa 13.8.2018 
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. Nájomná zmluvy s o.z pre poskytovanie soc.služieb 

4. Príprava komunálnych volieb: určenie počtu poslancov a úväzku starostu 

5. 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 zastupiteľstvo v počte 4 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 Mária Mlynárová 

a Marcel Antal. 

      Uz 9/2018 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia aj 

overovateľov zápisnice. 

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

 

Po  minulom zasadnutí  obecného zastupiteľstva došlo zo strany pána Tibora Šestinu predsedu 

občianskeho združenia pre poskytovanie sociálnych služieb so sídlom v Rožňave na Mierovej 

ulici k doplneniu žiadosti na bezplatný prenájom požiarnej zbrojnice. Snahou jeho združenia 

je zastrešiť činnosť keramickej dielne Dobrá vôľa, pomoc sociálne slabším obyvateľom obce , 

pomoc s predajom z dvora miestnych výrobkov a práca s deťmi. 

Nakoľko v záujme obce je hlavne podpora miestnych detí , práca s nimi a podpora remesla 

ako takého bol spracovaný návrh nájomnej zmluvy ku ktorej sa mohli v dostatočnom 

časovom predstihu vyjadriť ako poslanci tak aj nájomca. Všetky návrhy zmien boli prečítané 

na rokovaní. Pán Šestina trval na uzavretí zmluvy na dobu neurčitú alebo na najmenej 15 

rokov. Argumentoval tým, že pre písanie projektov a čerpanie eurofondov sa vždy vyžaduje 

dlhodobý prenájom. Starosta obce mu oponoval tým, že keďže stavba nie je zapísaná na LV 

nebude mať možnosť čerpať takého fondy a preto je nepodstatné na akú dlhú dobu bude 

zmluva uzavretá. Návrh obce po konzultácii s väčšinou poslancov bol aby bola zmluva 

predbežne uzavretá na tri roky do 31.8.2021. 

Po diskusii nakoniec dal starosta obce hlasovať o dĺžke doby prenájmu kde sa nakoniec všetci 

prítomní poslanci priklonili k dobe prenájmu na 15 rokov s tým, že zmluva sa dá aj tak 

kedykoľvek zo strany obce bez väčších problémov vypovedať ak bude obec priestory 



potrebovať alebo ak nájomca nebude plniť svoje povinnosti ktoré z nájmu vyplývajú. 

 

     Uz.10/2018 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu pre Občianske združenie pre 

poskytovanie sociálnych služieb z Rožňavy na bezplatný prenájom priestorov požiarnej 

zbrojnice na dobu 15 rokov. 

Hlasovali: Za : Škantár, Mlynárová, Gajan        proti: nikto   zdržal sa: Antal 

 

Po úpravách bola nájomná zmluva ihneď podpísaná a následne bude zverejnená na webovej 

stránke obce. 

Pán Šestina pred poslancami prisľúbil, že sa bude snažiť zohnať financie alebo sponzora na 

zameranie objektu- geometrický plán aby mohla byť stavba zapísaná na LV a že bude písať 

projekty a zháňať peniaze aj na investície do nehnuteľnosti. 

 

Štvrtým bodom rokovania bola príprava komunálnych volieb ktoré budú 10.11.2018 a prijatie 

potrebných uznesení ohľadom počtu poslancov a úväzku starostu na nasledujúce volebné 

obdobie. Po krátkej diskusii boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

     Uz 11/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Brdárke v zmysle § 166 zák. 180/2014 Zb. o podmienkach 

výkonu volebného práva určuje, že v obci Brdárka sa bude v jednom volebnom obvode pre 

celú obec voliť päť poslancov. 

 

Hlasovali: Všetci za , proti nikto, zdržal sa:nikto 

 

     Uz 12/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Brdárke zároveň podľa § 11 ods.4 písm .i) zák. 369/1990 Zb. 

určuje výkon funkcie- úväzok starostu obce na nasledujúce volebné obdobie r. 2019-2022 

v skrátenom rozsahu 0,3. 

 

Hlasovali: Všetci za , proti nikto, zdržal sa:nikto 

 

V diskusii poslanec Škantár hovoril o tom, že je možné od cirkevného zboru odkúpiť 

prebytočné šindle. Cena za 1000 ks bola dohodnutá vo výške 350€ . Poslanci súhlasili 

s kúpou týchto šindľov ktoré budú použité na opravu striešok na besiedkach v obci a na 

autobusovej zastávke. Pracovníčka obce má pripraviť kúpnu zmluvu a na 25.8 sa zorganizuje 

obecná brigáda kde sa budú opravovať tieto stavby. 

 

 

 

Po skončení diskusie poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

Zapísala: A.Hricová 

 

      

 

Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka 


