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:
13. decembra 2013 o 17,00 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./Otvorenie zasadnutia OZ - starosta obce,
2./Kontrola uznesenia – starosta obce,
3./Návrh rozpočtu obce Bracovce na rok 2014-2016 – starosta obce,
4./Plnenie volebného programu na rok 2014 – starosta obce,
5./Plnenie daňových povinnosti - /DZN,pes,odpad/ -Klimová
6./Rôzne,
7./Diskusia,
8./Návrh na uznesenie,
9.Záver.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zast.starostu obce Anton Mihaľo,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 4, 3 poslanci sa
ospravedlnili, 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:
Návrh rozpočtu obce Bracovce na roky 2014-2016 predložil poslancom starosta obce .Návrh
tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 4:
Informatívnu správu o priebehu prác na rok 2014 predložil starosta obce. Informoval
poslancov o plánovaných prácach na údržbe domu smútku. Dom smútku bol postavený v
roku 1984, je potrebná už rekonštrukcia. Plánovaná je výmena vchodových dverí za
plastové, prístrešok nad vchodové dvere, výmena dlážby, ktorá je už veľmi zničená.Plánované
práce budú prevedené sponzorom z našej obce.Kalkuklácia nákladov na rekonštrukciu DS
predstavuje cca 11.600.-€.
V roku 2014 sa bude pokračovať v dláždení priekop, aby prípadná veľká voda dobre odtekala
a nedochádzalo k zaplaveniu dvorov.

K bodu 5:
Informatívnu správu o plnení si daňových povinnosti občanov predložila pracovníčka, ktorá
informovala, že k 13.12.2013 z celkového predpisu DZN 17749,85 € je 196,00 nedoplatok.
Poplatok za TKO z predpisu 5.928,00 € je uhradený v sume: 4.760,00 €.Nedoplatok tvoria
najmä občania rómskeho pôvodu, ktorý sa zdržujú dlhodobo v zahraničí.
Poplatok za psov bol vyinkasovaný v sume 730,00 €, za 45 psov nebolo zaplatené nakoľko
majitelia sú držiteľmi ZŤP a títo majú úľavu podľa VZN.
Správa o plnení tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 6: Rôzne
Vystúpil :
Imrich Adam - ktorý sa poďakoval za rýchlu úpravu retardérov, na ktorých si pri
prechádzaní poškodil spodnú časť auta.
Ma pripomienku k vývozu odpadu za dedinu, kde sa tvoria divoké skládky a tým sa
znečisťuje životné prostredie. Odpad v obci sa pravidelne vyváža a najdu sa aj takí

občania, ktorí si vývoz nezaplatia ale ho vyvezú za dedinu. Žiadal, aby cestou MR
boli občania vyzvaní, aby neznečisťovali životné prostredie.
Ďalšiu pripomienku mal k multifunkčnému ihrisku, že je už rozbité a bolo iba
nedávno urobené, aby mladí občania obce ako aj žiaci ZŠ si mohli zahrať volejbal,
futbal.
Mgr. Matinová riad. ZŠ informovala obecné zastupiteľstvo, že v telocvični prebieha
rekonštrukcia palubovky, je to veľká, nerovná plocha na ktorú išlo aj veľké množstvo
nivelizačnej hmoty. Rekonštrukcia by mala byť ukončená vo Vianoc a používať sa
bude až mesiaci január 2014.
Ing. Adamová hlavná kontrolórka informovala poslancov o návrhu rozpočtu obce na
rok 2014 -2016, že je v súlade s pravidlami a je potrebné, aby ho schválili.
Záver:
 Po vyčerpaní programu, starosta dal schváliť prijaté uznesenie, zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil, prítomným poslancom a prizvaným
poďakoval za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,Jaroslava Hrabovská
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 13.12.2013

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:
13.decembra 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po pre jednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 3:

uz. čj. 8/2013

Berie na vedomie:
1. Návrh rozpočtu obce Bracovce na roky 2014 -2016.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016.
Schvaľuje:
3. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta obce do výšky 1000 €
v jednotlivom prípade.
4. Neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Bracovce v rozpočte obce od roku 2014.
5. Návrh rozpočtu na rok 2014-2016.

K bodu: 5

uz. čj. 9/2013

Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o plnení daňových povinnosti/DZN,TKO, pes/.
K bodu: 6

uz. čj.10/2013

Berie na vedomie:
1. Správu o stave súdneho konania vedeného na Okresnom súde v Michalovciach proti
žalovaným1.rade EURO-BUILDING, a.s. Bratislava a proti žalovanému v 2. rade
Ing. Juraj Cibere Michalovce bez výhrad.
Schvaľuje:
1. Získané prostriedky od žalovaných v sume 5.244,10 € budú použité na splácanie
úveru, ktorý obec použila na spolufinancovanie diela „Stavebné úpravy ZŠ Bracovce“.
Uznesenia č.8,9,10,/2013 schválili poslanci: Anton Mihaľo,, Anton Žofčák, Jaroslava
Hrabovská, Jolana Tkáčová,.
Bracovce:13.12.2013
Starosta obce
Vladimír Dóci

