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:
29. júna 2012 o 18,00 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

Tibor Ondo-Eštok, Tkáčová Jolana,
Hrabovská Jaroslava, Anton Žofčák,

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Ing. Vladimír Bakaľár, Mihaľo Anton
Ing. Ján Dubrovčák,

PROGRAM:
1./ Otvorenie zasadnutia OZ – Vladimír Dóci – starosta obce,
2./ Kontrola uznesenia – Vladimír Dóci – starosta obce,
3./ Záverečný účet obce za rok 2011 – hosp.obce-Hrabovská,
4./ Informácia o dostavbe a financovaní rekonštrukcie ZŠ-Dóci – starosta obce,
5./ Činnosť združení: Lesné spoločenstvo – MVDr.Astrab Štefan,
Urbariát obce – Imrich Hrubý,
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 4, 2 poslanci sa
ospravedlnili,1 poslanec sa neospravedlnil, 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 Bracovce a záverečný účet ZŠsMŠ Bracovce za rok 2011 predložila
hospodárka obce, ktoré tvoria prílohu zápisnice.
K bodu 4:
Starosta informoval poslancov o tom, že obec obdŕžala z Okresného súdu v Michalovciach
“ Platovný rozkaz“ na zaplatenie penále a trov právnika z omeškania za zaplatenú fak,. pre
Euro-Building, ktorá prevádzala rekonštrukciu ZŠsMŠ. Posledná platba predstavovala sumu:
cca 127000 € pre Euro-Building. Obec si na túto poslednú platbu vybavila úver a faktúra bola
zaplatená.
K bodu 5:
Činnosť združení:za Lesné spoločenstvo MVDr. Štefan Astrab sa nezúčastnil a nebola
podaná správa o činnosti spoločnosti.
Za Urbariát sa zúčastnil Imrich Hrubý, ktorý podal informáciu k usporiadaniu urbárskeho
pozemku cca 64 ha. Informoval prítomných, že vlastníkom nemôže byť PO ale môže byť iba
FO, preto bola na internet daná urbárska kniha z roku 1949-1953, kde je zapísaných 94
členov, každý si to môže pozrieť a k usporiadaniu vlastníctva je potrebné predložiť
fotokópiu OP,RL a notárskej zápisnice k preukázaniu vlastníctva.
K bodu 6:
V bode „Rôznom“ vystúpila
- Ing. Adamová hlavná kontrolórka obce, ktorá predložila stanovisko k Záverečnému
účtu obce za rok 2011. Tvorí prílohu zápisnice.
- Mgr. Matinová – riad. ZŠsMŠ predložila žiadosť o prehodnotenie poplatkov v MŠ,
ŠKD, ŠJ. Obec Bracovce uhrádza všetky poplatky v ŠJ aj za detí zo spádových obcí
,čím dochádza k zvýšeným výdavkom pre obec a k nedostatku finančných
prostriedkov na činnosť a chod obecného úradu. Riaditeľka mala požiadavku, aby
režijné náklady po dohode s príslušnými obecnými úradmi, aby časť režijných
nákladov /0,60 centov/ za žiaka v ZŠsMŠ na jedno jedlo
- uhrádzala za svojich žiakov príslušná obec, v prípade úhrady rodičmi, poklesne stav
stravníkov . V ŠKD aby sa zvýšil poplatok za detí z obce Bracovce na 10 eur a z iných
obcí aby bol poplatok po 15 eur na mesiac.

Ďalej informovala o ukončení škol.roka 2011/2012. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Dóci – starosta obce, informoval o odpredaji verejného vodovodu na uliciach Kijov
a Korea pre VVS a.s. Košice, ktoré nedopatrením ostalo na obci a v prípade
poruchy na vodovode ,obec musí zabezpečiť opravu.
Informoval o dotáciách, ktoré obec dostáva z DÚ, že v mesiaci 6/2012 obec dostala
len malú čiastku, ktorá nepostačuje na chod OcÚ a nie na všetky poplatky
v ŠKD,ŠJ, je preto potrebné šetriť, pokiaľ dotácie nebudú v plnej výške. ŠKD pri ZŠ
navštevuje najviac detí z Falkušoviec a najmenej z Bracoviec, preto je potrebné , aby
sa každá obec realizovala na financovaní výdavkov v ŠKD .Pre nedostatok
finančných prostriedkov, môže ŠKD od 01.09.2012 pri ZŠsMŠ zaniknúť.
Informoval poslancov aj o tom, že od 1.7.2012 sa zmenila pracovná doba na OcÚ
v pondelok: od 7,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hod.
v piatok : od 7,00 - 12,00 12,30- 13,00 hod. Ostatné dni ostávajú nezmenené.

K bodu 7: Diskusia
Vystúpil :
-

Miloš Hrabovský sa zúčastnil OZ ako nespokojný občan obce, pre zlé kosenie buriny
pri futbalovom ihrisku, kde semená suchej buriny sa vysievajú na jeho pozemok a tým
znehodnocujú jeho úrodu. Pre burinu/ bodliaky/ musí robiť postreky chemikáliami
a tým má už celú záhradu „otrávenú“. Chcel vedieť, dokedy bude urobená náprava
a burina pokosená, či to bude hneď, alebo má zavolať „ Markízu“. Bol nespokojný aj
s urobeným odpadom cez kostolnú záhradu. V priekope pod jeho mostíkom má stále
vodu, ktorá neodteká a v prípade väčšej vody by mohla mu zaliať pivničné priestory
a poškodiť izoláciu. Žiadal, aby bola urobená náprava a odpad opravený.

-

Tibor Ondo-Eštok sa pripojil k návrhu Dóciho - starostu obce, aby na financovaní
režijných nákladov v ŠJ za svojich žiakov sa realizovala každá obec podľa počtu detí,
ktoré sa chcú stravovať v ŠJ a taktiež aby sa zvýšili aj poplatky v MŠ za pobyt.
JUDr. Adam- mal pripomienku, ak chodia deti do MŠ a ich rodičia sú doma, nech
platia za pobyt.
Tkáčová Jolana - je potrebné vyhlásiť v MR zmenu pracovnej doby na OcÚ.

-

Po vyčerpaní programu, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil, prítomným
poslancom a prizvaným poďakoval za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 29.06.2012
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:
29.júna 2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 3:

uz. čj. 7/2012

Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Bracovce za rok 2011 bez výhrad,
2. Záverečný účet ZŠsMŠ Bracovce za rok 2011 bez výhrad.
K bodu: 5 :

uz. čj. 8/2012

Berie na vedomie:
1.Informátívnu správu o usporiadaní urbárskeho pozemku vo výmere 64 ha.
K bodu: 6

uz. čj. 9/2012

Schvaľuje:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k „ Záverečnému účtu obce za rok 2011“.
2. Odpredaj verejného vodovodu na uliciach Kijov, Korea pre VVS a.s. Košice.
3.VZN č. 2/2012 - Úhradu za pobyt v MŠ na 10 € za dieťa na rok 2012/2013.
4.VZN č. 2/2012 - Poplatok v ŠKD na rok 2012/2013, žiaci obce Bracovce 10 €, z iných obci
15 € na mesiac.
5.VZN č. 2/2012 - Režijné náklady v ŠJ na 0,60 centov za žiaka v ZŠsMŠ na jedno jedlo.
Uznesenia č.7,8,9,/2012 schválili poslanci: Tibor Ondo-Eštok, Anton Žofčák, Jaroslava
Hrabovská, Jolana Tkáčová,

Bracovce:29 .06.2012
Starosta obce
Vladimír Dóci

