
ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V BRDÁRKE 

konaného dňa 24.4.2019 
v kancelárii obecného úradu v Brdárke 

 

Prítomní:   Jaroslav Hric Jančo – starosta obce 

 

Členovia obecného zastupiteľstva :   

podľa prezenčnej listiny:   Antal M, Gajan T, Mlynárová M,  Hric Jančo Z 

ospravedlnený: Šimko 

 

Ostatní prítomní: A  Hricová, prac.OU , J.Antalová 

Program:  
1) Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia, 

b) určenie zapisovateľa zápisnice a kontrola uznesení 

2) Záverečný účet za rok 2018 

3) Výročná správa za rok 2018 

4) Oprava strechy na budove OU a dotácia z MF SR 

5) Čerpanie rozpočtu na 1Q 2019 

6) Pripomienky nájomcu k údržbe prenajatej nehnuteľnosti 

7) Návrh nariadenia obce o pravidlách a udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách 

a údržbe zelene 

8) Rôzne a záver 

 

 

Ad1) 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jaroslav Hric Jančo, privítal prítomných na prvom 

rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2019. Pozvánky na zasadnutie boli zaslané 

a doručené v zákonnej lehote všetkým pozvaným a pozvánka bola zverejnená aj na webovej 

stránke obce. Ospravedlnil poslanca Šimka. Skonštatoval že z počtu 5 poslancov sa rokovania 

zúčastňujú štyria a teda je rokovanie uznášania schopné. Následne poslanci odsúhlasili 

program rokovania podľa pozvánky. Zapisovateľkou zápisnice bola určená Adriana Hricová 

Jančová. 

Starosta obce pri kontrole uznesení z predchádzajúceho rokovania skonštatoval, že na 

vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra nikto nepredložil prihlášku a preto sa voľba nekonala. 

Pripomenul, že v priebehu roku 2019 bude nutné voľby vyhlásiť opakovane. 

 

Ad2-3) 

Zamestnankyňa obce vypracovala Záverečný účet obce za rok 2018 aj Výročnú správu obce 

za rok 2018. Oba dokumenty vychádzajú z výsledku hospodárenia obce za minulý rok. 

Navrhla obecnému zastupiteľstvu aby schválilo Záverečný účet obce bez výhrad. Tiež navrhla 

použiť prebytok hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu a následné použitie na 

kapitálové výdavky na opravu strechy na budove obecného úradu.  

Výročná správa kopíruje Záverečný účet čo sa týka výsledku hospodárenia. Je v nej 

obsiahnutý aj celkový vývoj a dianie v obci v roku 2018. Výročná správa bude následne 

odoslaná do registra účtovných závierok prostredníctvom Rozpočtového informačného 

systému samospráv. 



 

Ad4) 

Starosta obce oboznámil poslancov s poskytnutím dotácií na opravu strechy na budove 

obecného úradu. Strecha je v zlom technickom stave, na viacerých miestach do nej zateká. Na 

rokovaní vlády SR v okrese Rožňava bola obci poskytnutá v novembri 2018 dotácia vo výške 

3000€. Bola určená na rekonštrukciu strechy na kapitálové výdavky. Pretože táto suma 

nepokrývala ani tretinu nákladov na výmenu krovu a krytiny hľadala sa vhodná alternatíva na 

opravu strechy tak aby obec doplatila čo najmenej svojich zdrojov. 

Po zistení a predložení ponúk na jej opravu sa rozhodol, že stará deravá strecha sa prekryje 

bitúmenovou lepenkou . Následne v marci uzavrel za obec Zmluvu o dielo s firmou Uni-Dach 

s.r.o Košice ktorí sa zaviazali práce previesť za sumu 4400€. 

Už sa len čaká na lepšie počasie aby strechu zrenovovali. Obec však požiadala aj 

o poskytnutie dotácie na individuálne potreby a našej žiadosti bolo vyhovené. Obec dostala 

dotáciu 9500€ na opravu a rekonštrukciu strechy na obecnom úrade, na kapitálové výdavky. 

Keďže je však zmluva uzavretá Obec požiada Ministerstvo financií o zmenu účelu použitia 

tejto dotácie. 

Poslanci diskutovali o možnostiach použitia tejto dotácie na vybudovanie WC a žumpy , 

dokončiť výmenu okien a dverí na budove, vybudovanie oplotenia pri budove obecného úradu 

a výmenu oplotenia a brány na cintoríne. 

Poverili starostu obce aby zistil možnosti zmeny účelu využitia dotácie a následne aby 

požiadal o túto zmenu. 

 

Ad5) V bode 5 predložila pracovníčka poslancom na vedomie čerpanie schváleného rozpočtu 

za 1 2019. Toto čerpanie poslanci vzali na vedomie. 

 

Ad6) 

Nájomníčka domu súp.č.11 ( tzv. penzión) požiadala obec o súhlas s nutnými udržiavacími 

prácami v budove prenajatej nehnuteľnosti. Upozornila na trhlinu v múre v zadnej časti domu, 

na nutnosť vykonania náterov na gánkoch a prístrešku v zadnej časti budovy. Tiež žiadala 

o opravu bránky vo dvore a v záhrade. 

Poslanci vykonali obhliadku objektu z vonkajšej strany pretože v deň rokovania nebola 

nájomníčka doma. 

Dohodli sa, že trhlina v zadnej časti múru je trhlinou ktorá nezasahuje do nosných múrov 

budovy len oddeľuje časť ktorá bola v minulosti k budove pristavená  a následne po rokoch 

zbúraná.  Trhlina teda nevyžaduje nutnosť opravy lebo aj keby sa zbytok múru zvalil tak by 

neohrozil budovu domu ani jej statiku. 

Bránky pred domom a za záhradou nie sú v majetku obce ale boli spravené predošlými 

nájomníkmi. Poslanci odsúhlasili nákup vhodných ošetrujúcich náterov na gánky i prístrešok 

s tým, že nátery prevedú nájomcovia vo vlastnej réžii.  

 

Ad7) 

Starosta poslancov oboznámil s návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách 

a udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a údržbe zelene. Návrh bol zverejnený na 

webovej stránke obce dňa 23.4.2019 a pripomienkovať ho občania môžu do 8.5.2019. 

Nariadenie určuje kto a ako sa má starať o zeleň v obci, o poriadok a čistotu na uliciach 

a iných verejne prístupných miestach v obci. Toto nariadenie musí mať každá obce a preto ho 

v najbližšom období musí prijať aj naša obec. 

Po skončení pripomienkového obdobia bude zvolané obecné zastupiteľstvo k prejednaniu 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 



Ad8) v bode rôzne poslanec Antal žiadal aby sa do najbližšieho obecného zastupiteľstva 

zistilo ako sa plnia podmienky nájomnej zmluvy na budovu hasičskej zbrojnice a aké aktivity 

nájomca vykonal od dňa podpisu nájomnej zmluvy.  Žiada písomne vyzvať nájomcu na 

podanie správy a jej následné predloženie poslancom. 

Tiež poukázal na zlý stav drevených prístreškov pri prameni, autobusovej zastávky ktoré 

vyžadujú v tomto roku opravu šindľových striech pretože inak sa vplyvom počasia ešte horšie 

poškodia či zrútia. 

Starosta obce prisľúbil zistiť možnosť zakúpenia šindľov od cirkvi ktoré sľúbil obci odpredať 

ešte Ing.arch.Roman Škantár ako kurátor cirkvi. Bude ho kontaktovať alebo ak nezakúpime 

šindle od cirkvi tak sa zakúpia inde. Na opravu striešok sa spraví obecná brigáda. 

 

Po skončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a skončil rokovanie. 

 

 

Zapísala: Adriana Hricová Jančová 

 

 

       Jaroslav Hric Jančo, starosta obce 

 

 

 

 

 

  U Z N E S E N I A 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brdárka zo dňa 

24.4.2019 
 

K bodu 2.Záverečný účet obce za rok 2018 

Uznesenie č. 1/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Schvaľuje: 

Záverečný účet obce Brdárka za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1592,32€ na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukčnými 

prácami na streche budovy obecného úradu. 

Zbytok sumy vo výške 372,92€ zostáva na účte sociálneho fondu. 

Schválený Záverečný účet bude zverejnený na dobu 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

K bodu 3 Výročná správa obce za rok 2018 

Uznesenie č. 2/4/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Berie na vedomie a schvaľuje: 

Výročnú správu obce Brdárka za rok 2018. 

Výročná správa bude zverejnená v Registri účtovných závierok. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

 

K bodu 4 Oprava strechy na budove úradu 

Uznesenie č. 3/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Berie na vedomie  

Príjem dotácie na rekonštrukciu strechy na budove obecného úradu vo výške 9500€ z MF SR 

Poveruje starostu obce 

Zistiť zmenu použitia dotácie na iný účel a konzultovať to s MF SR. V prípade že sa dá 

o zmenu požiadať tak prednostne riešiť zriadenie WC a žumpy, dokončenie výmeny dverí 

a okien na budove úradu, vybudovanie nového oplotenia budovy obecného úradu ale aj 

cintorína, poprípade doplnenie odtokových žľabov na streche 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

K bodu 5 Čerpanie rozpočtu 

Uznesenie č. 4/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Berie na vedomie  

Čerpanie rozpočtu obce ku 31.3.2019. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

 

 



K bodu 6 Pripomienky nájomcu 

Uznesenie č. 5/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Berie na vedomie a schvaľuje: 

Nutnosť udržiavacích prác na budove súp.č.11,s tým, že obec zakúpi vhodný ošetrujúci náter 

na drevené konštrukcie gánku, balkóna  a prístrešku za budovou. Práce spojené s náterom 

konštrukcií prevedie nájomca vo vlastnej réžii tak ako žiadal v žiadosti. 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

K bodu Rôzne 

Uznesenie č. 6/4/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke 

Poveruje 

- Starostu obce aby vyzval nájomcu nehnuteľnosti- hasičskej zbrojnice- keramickej  

dielne aby podal do najbližšieho zasadnutia správu o činnosti. 

- Starostu obce na rokovanie s cirkevným zborom na odkúpenie šindľov na opravu 

drevených besiedok po obci 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Mlynárová, Gajan,  Antal, HricJančo 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Šimko 

                                                                        

 Jaroslav Hric Jančo,starosta obce............................                       Brdárka 26.4.2019 

 

 

 

 


