O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR.MICHALOVCE

Z Á P I S N IC A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
27.júna 2014 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:
OSPRAVEDLNENÝ:

Tkáčová Jolana,
Hrabovská Jaroslava, Anton Žofčák,
Tibor Ondo-Eštok, Ing. Bakaľár Vladimír
Anton Mihaľo,

NEOSPRAVEDLNENÝ:

Ing. Dubrovčák Ján

PROGRAM:
1./Otvorenie zasadnutia OZ - starosta obce,
2./Kontrola uznesenia – starosta obce,
3./Informácia o rekonštrukcií DS- starosta obce,
4./Informácia o výsledkoch volieb do EP /24.5.2014/, zap.komisie
5./Rôzne,
6./Diskusia,
7./Návrh na uznesenie,
8./Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vladimír Dóci,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 5, 1 poslanec bol
na dovolenke -ospravedlnený a l sa neospravedlnil, zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol
zást.starostu obce, ktorý konštatoval, že uznesenie je splnené, alebo sa plní.
K bodu 3:
O rekonštrukcií DS na cintoríne poinformoval starosta obce.Rekonštrukcia sa prevádzala
sčasti sponzórsky a časť bola vyfakturovaná pre obec.Práce prevádzal podnikateľ Tibor
Ondo-Eštok, ktorý predložil faktúru, podborný rozpis prác, kto a kedy na rekonštrukcií DS
pracoval.
Bola obnovená fasáda, vymenené vchodové dvere a okná za plastové, urobený bol prístrešok
pred vchodom do DS,vymenená celá dlažba, ktorá z veľkej časti už bola poškodená.
K bodu 4:
O výsledkoch volieb do EP/24.5.2014/
zápisnice do EP tvorí prílohu.

v obci informovala zapisovateľka kom. Kópia

K bodu 5: Rôzne
Boli prejednané žiadosti Ľubomíra Janoša Bracovce čd. 203 o poskytnutie príspevku na
cestovné k lekárovi,
 žiadosť Otílie Eštokovej prac. na OÚ Bracovce o pôžičku 500,00 €,
 žiadosti na prenájom pozemkov na cintoríne a pri telocvični ZŠ, pre občanov, ktorí si
podali žiadosti na obecnom úrade.
 Monitorovacia správa k 30.5.2014/príjmy a výdavky/, ktorá tvorí prílohu zápisnice,
Starosta informoval prítomných o pláne, čo je ešte potrebné urobiť/parkovisko pri DS,
parkovisko pri futbalom ihrisku, oplotenie kostola od reformovanej kresťanskej cirkvi, aby sa
oddelil cirkevný majek od obecného a nedochádzalo prechádzaniu na futbalové ihrisko cez
pozemok cirkvi a znečisťovaniu kostola.
K žiadosti Otílie Eštokovej o návratnú pôžičku 500,00 € sa vyjadrili všetci prítomní poslanci
a súhlasili s poskytnutím na jeden rok na základe „ Zmluvy o pôžičke“.

K bodu 6: Diskusia:
Vystúpili :
riad. ZŠsMŠ Mgr. Drahoslava Matinová, ktorá poinformovala prítomných o
skončení šk. roku 2013/2014, o dosiahnutých výsledkoch, monitoringu 2014 atď…./.

Správa tvorí prílohu zápisnice, ďalej informovala o tom, že škola má schválené 2
projekty : 1 projekt/odchyt dažďovej vody/38.000,00€
1 projekt /Plynet/ - spolupráca bielych a rómskych žiakov na 10.000.,€

Záver:
 Po vyčerpaní programu, starosta dal schváliť prijaté uznesenie, zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil, prítomným poslancom a hosťom poďakoval
za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,Jaroslava Hrabovská
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 27.06..2014

Starosta obce:
Dóci Vladimír

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
27.júna 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po pre jednaní programu prijíma toto uznesenie:

K bodu: 5

uz. čj. 4/2014

Berie na vedomie:
1. Monitorovaciu správu o plnení príjmov a výdavkov k 31.5.2014

K bodu : 5

uz.čj.5/2014

Schvaľuje:
1. Pre Otíliu Eštokovú návratnú bezúročnú pôžičku vo výške 500,00 €,
2 . Na ďalšie volebné obdobie 2014-2018 výkon funkcie starostu obce na 100% ,
3. Poskytnuť pozemok parc. č. 226 na cintoríne do prenájmu,
4. Poskytnúť pozemok parc. č. 21/1 pri telocvični ŽŠ do prenájmu,

Bracovce: 27.06..2014

Starosta obce
Vladimír Dóci

