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:
28. júna 2013 o 18,00 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./Otvorenie zasadnutia OZ - starosta obce,
2./Kontrola uznesenia – starosta obce,
3./Záverečný účet obce za rok 2012 – starosta, hospodárka obce,
4./Zhodnotenie šk. roka 2012/2013 v ZŠsMŠ- riad. ZŠsMŠ,
5./Výstavba obce-starosta obce,
6./Rôzne,
7./Diskusia,
8./Návrh na uznesenie,
9.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 6, 1 poslanec je
ospravedlnený, zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol
starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenie je splnené, alebo sa plní.
K bodu 3:
Záverečný účet obce za rok 2012 predložil poslancom starosta obce. Poslanci záverečný účet
obce obdŕžali domov k preštudovaniu. Na jednotlivé otázky poslancov k záverečnému účtu
odpovedala hospodárka obce. Záverečný účet obce tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 4:
Správu o zhodnotení šk. roka 2012/2013 na ZŠsMŠ predložila riad. Školy Mgr. Matinová.
Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 5:
O výstavbe v obci informoval starosta,obec t.č. neobdŕžala žiadne fin. prostriedky na
realizáciu plánovných akcií.Obec nemá dostatok fin. postriedkov, v prípade, že sa ukončí
multicipálny úver , opraví sa poškodená dlažba pri dome smútku, urobí sa pred vchodom
prístrešok.
Na skrašľovanie
miestneho parku pri ZŠ, obec čaká na vyhlásenie výzvy z MF-SR. Fin.
prostriedky, ktoré sa získali z plesu, budú použité na zakúpenie štrku na výrobu dláždic,
ktorými sa vyložia priekopy.Fin.prostriedky, ktoré obec dostáva každý mesiac sa používajú
na bežný chod obce /elektrina, plyn,telefón, atď/ .

K bodu 6: Diskusia
Vystúpil :
Ing. Adamová hl. kontrolórka obce sa vyjadrila k záverečnému účtu, aby ten
bol schválený bez výhrad.
 Mgr. Matinová riad.ZŠsMŠ informovala, že bolo vypísané vyberové kolo na
ved. ŠJ. Boli podané 3 žiadosti, konkurz vyhrala Eva Matinová, ktorá splnila
všetke podmienky zákonom predpísané pre vedúcu ŠJ.
 Ondo-Eštok Tibor k záverečnému účtu nemal pripomienky, celý si ho prečítal
a súhlasil, aby bol schválený bez výhrad.
-

 Starosta obce informoval, že p.Ladič je auditor pre obec Bracovce a na
predloženie správy o záverečnom účte má čas do 1 roka.
V septembri 2013 obec sa zúčastní súdneho pojednania, ohľadom rekonštrukcie ZŠsMŠ pre
nepredložené doklady pri odvoze nebezpečného odpadu firmou Eurobulding, na čo obec
doplatila.
- OZ sa zúčastnil Imrich Adam ako občan obce s prípomienkami hlasného trúbenia pri
predaji mlieka v obci, jeho vnúčatá nemôžu spať, že ich to vyrušuje. Ďalšiu pripomienku mal
k retardérom,ktoré sú vybudované na ceste pri OcÚ, že sú vysoké a si na nich odtrhol
výfuk.Žiadal nápravu.
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 Habovská
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 28.06.2012

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

uz. čj. 3/2013

Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
K bodu: 4

uz. čj. 4/2012

Berie na vedomie:
1. Zhodnotenie šk. roka 2012/2013 v ZŠ a MŠ Bracovce
K bodu: 6

uz. čj. 5/2013

Poveruje:
1. Antona Mihaľa - zást. starostu obce zastupovaním starostu obce, počas trvania
práceneschopnosti starostu obce od 01.07.2013.
Schvaľuje:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k „ Záverečnému účtu Obce Bracovce za rok 2012“.
2. 30% t.j./439.- €/ odmeny zást. starostu z platu starostu obce, počas trvania
práceneschopnosti starostu obce.
Ukladá:
1.Upraviť retardéry na obecných komunikáciach v počte 6 ks na výšku zodpovedajúcu.
norme.
Termín: 30.09.2013
2.Písomne doručiť predajcom mlieka oznámenie ohľadom hlasitosti upútavky na predaj.
Stanoviť stále miesta na predaj.
Uznesenia č.3,4,5 /2013 schválili poslanci: Anton Mihaľo,Tibor Ondo-Eštok, Anton Žofčák,
Jaroslava Hrabovská, Jolana Tkáčová,Ing. Ján Dubrovčák

Bracovce:28.06.2013
Starosta obce
Vladimír Dóci

