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:
23. septembra 2011 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír

POSLANCI:

Mihaľo Anton, Tibor Ondo-Eštok,
Tkáčová Jolana,Anton Ţofčák,

OSPRAVEDLNENÝ:

Ing. Bakaľár Vladimír, Jaroslava Hrabovská ,
Ing. Ján Dubrovčák,

NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./ Otvorenie zasadnutia OZ – Vladimír Dóci – starosta obce,
2./ Kontrola uznesenia – Vladimír Dóci – starosta obce,
3./ Zahájenie šk. roku 2011/2012 – Mgr. Matinová- riad.ZŠsMŠ,
4./ Informácia o protipovodňových opatreniach – Vladimír Dóci – starosta obce,.
5./ Prejednanie schváleného územného plánu obce – Vladimír Dóci- starosta obce,
6./ Rôzne,
7./ Diskusia,
8./ Návrh na uznesenie,
9./ Záver
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Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vladimír Dóci,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, ţe zo 7 poslancov je prítomných 4, 3 sa
ospravedlnili, zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol
starosta obce, ktorý konštatoval, ţe uznesenie je splnené, alebo sa plní.
K bodu 3:
K zahájeniu školského roka 2011/2012 podala informáciu riad. ZŠsMŠ. Správa tvorí prílohu
tejto zápisnice.
K bodu 4:
K protipovodňovým opatreniam podal informáciu starosta obce, ktorý informoval, ţe v obci
boli vyčistené všetky priekopy, priepusty, ktoré sú na obecnom majetku, ktoré odvádzajú
vodu. Priekopy boli vyloţené betónovými dlaţdicami, aby sa ľahšie čistili a tak nezapchávali
priepusty a to pri rodinných domoch č. 1,211,228,229,184,164,165,pri kostole evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, pri kostole reformovanej kresťanskej cirkvi a domom Brigity
Ilkaničovej, bola vykopaná rýha, do ktorej sa uloţili rúry a voda bola zvedená aţ na Uhoriky.
Ďalej boli odvodnené pozemky- záhrady, ktoré smerujú k cintorínu od čísla domu 76 po číslo
domu 93. Na týchto záhradách bol vykopaný kanál a zvedený do kanála, ktorý sa nachádza pri
čísle domu 73 Chalyových
K bodu 5:
K schváleniu územného plánu obce Bracovce podal informáciu starosta. Obec Bracovce má
vypracovaný „ Územný plán obce Bracovce“, ktorý bol schválený v roku 2003, tento by ma
byť kaţdé 4 roky prehodnotený po ustanovujúcom plenárnom zasadnutí.
K bodu 6: Rôzne:
Starosta informoval o tom, čo sa od posledného zasadnutia zastupiteľstva udialo, alebo aké sú
poţiadavky od OZ.
- Starosta obce predloţil poslancom na prejednanie ţiadosť Emy Havranovej
o poskytnutie sociálneho príspevku, nakoľko poberá nízky dôchodok a ten jej
nepostačuje na pokrytie jej ţivotných potrieb.
- Predloţil aj poţiadavku komisie školstva, kultúry, športu a mládeţe na doplnenie za
členku komisie Ivetu Janošovu, namiesto zomrelého Miroslava Lakatoša od
1.10.2011.

-

-

-

-

-

Bola skolaudovaná trafostanica pri čd. 134 a uvedená do prevádzky, nakoľko občania
na ulici smerom od Loţína po čd. 114 a 155 mali veľmi slabý elektrický prúd.
Pri odvodňovaní pozemkov - záhrad od č. 76 po číslo domu 96, bol vykopaný kanál po
hranici záhrad a miestneho cintorína a v týchto miestach pri pozemku Javorských boli
vykopané ľudské ostatky. Našimi občanmi boli nahlásené do televízie Markíza. Štátny
pamiatkový ústav aj pracovníci múzea v Michalovciach , ktorí prišli si to pozrieť sa
uzhodli, ţe je potrebné ľudské ostatky uloţiť do zeme s označením miesta pre ďalšie
generácie, ţe boli vykopane pri odvodňovaní pozemkov.
Komisia školstva, kultúry, mládeţe a športu vydala obecné noviny, na ktoré bol zlý
ohlas. Obecné noviny neprešli dobrou cenzúrou, boli rozmnoţované na kopírovacích
strojoch obecného úradu a tie to nie sú na to prispôsobené. V novinách bolo veľa
obrázkov a tieto pri kopírovaní boli len veľké čierne machuľe , veľa bolo článkov
o športe, čo starších občanov obce to veľmi nezaujíma, niektoré stránky nebolo dobré
vidieť, nedali sa čítať. Rozhovory s najstaršími občanmi obce neboli uverejnené.
Na ulici Korea od číslo 270 a po číslo 274 vlastníci pozemkov majú záujem
o odpredaj pozemkov, avšak ţiadajú vysokú cenu a záujemcovia o stavebný pozemok
od kúpy odstupujú.
OSBD Michalovce prevádza výkup pozemkov od vlastníkov na ktorých stoja 2 6 bj.
Starosta vyčítal predsedom komísii sociálnej a stavebnej, ţe nemali ani jedno
zasadnutie.
Občania, ktorí sú prijatí na verejno-prospešné práce v obci sú iba do konca mesiaca
september 2011. Do konca roka, budú pracovať iba občania, ktorí budú prijatí na
menšie obecné sluţby cca 10 občanov.
Starosta v ďalšom informoval, ţe vláda navrhuje, aby sa zvyšovali dane pre občanov,
a dotácie, ktoré kaţdý mesiac dostávame sú stále niţšie, pričom sa musí šetriť na
výdavkoch, aby obec mala z čoho financovať napr. elektrinu, plyn, ZŠsMŠ. ŠJ
atď.Pri nedostatku fin. prostriedkov bude sa vypínať verejné osvetlenie.

K bodu 7: Diskusia:
Prvý v diskúsii vystúpil p. Marga, občan obce, ktorý poţadoval informáciu, ako boli
rozdelené stavebné pozemky pri telocvični. Ţiadosť o stavebný pozemok si podal aj jeho syn,
avšak sa mu pozemok pozdával malý, nakoľko sú tam vymerané 4 pozemky. Pozemok , kde
stáva rodinný dom syn starostu je oveľa väčší.
Na túto jeho otázku mu starosta podal hneď vysvetlenie: Pri telocvični sú vymerané 8
pozemky, kaţdý má rovnakú šírku, iba do dĺţky sú rozdielne. Podľa toho pozemky aj boli
vyplatené. Pri RD syna, je vymeraný ešte ďalší pozemok , na ktorom ešte RD nestojí ,
a preto sa zdá pozemok väčší.
Ďalšiu otázku mal aký je prístup k telocvični, v prípade poţiaru, či PO sa k stavebnému
pozemku nevyjadrovala, keď pozemky sú aţ po telocvičňu a nie je nechané ochranné pásmo.
Aj v tom prípade dostal odpoveď, ţe dielec z plota sa odstráni a k telocvični je dobrý prístup
-

Kolesnáčová- reagovala na otázku Margu, ţe PO sa vyjadruje
povoleniam iba s rovnou strechou, k podkrovným RD sa nevyjadruje.

k stavebným

-

Matinová – riad. ZŠ predloţila poţiadavku na schválenie finančných noriem pre ŠJ pri
ZŠsMŠ. Vyjadrila sa , ţe pre ŠJ postačuje prvé pásmo finančných noriem na stravu.

-

Mihaľo – zást. starostu obce reagoval na ţiadosť Emy Havranovej, ţe nie je dostatok
finačných prostriedkov, obec má krátené dotácie, obec nemá vyčlenený fond na
poskytovanie výpomoci, a zaslať jej odpoveď na jej ţiadosť..

-

Ţofčák – tak isto sa priklonil na stranu Mihaľa ohľadom ţiadosti E. Havranovej.

-

Starosta dal hlasovať, kto je za to aby I.Janošová bola členkou komisie školstva,
kultúry, mládeţe a športu, namiesto zomrelého M.Lakatoša. Všetci zúčastnení
poslanci ju jednohlasne schválili.

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

Bracovce: 23.09.2011

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:
23.septembra 2011 17,30 hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 3:

uz. čj. 8/2011

Berie na vedomie:
1. Správu o zahájení šk.roku 2011/2012 v ZŠsMŠ Bracovce.

K bodu 6:

uz.čj.9/2011

Schvaľuje:
1. Uloţenie nájdených ľudských ostatkov pri výkope odvodňovacieho kanála na miestnom
cintoríne s označením miesta uloţenia, s nápisom na kamennom náhrobku: Ľudské
ostatky, rok nálezu 2011.
2. Návrhnuté finančné pásma a doporučuje vyuţívať 1 pásmo pre ŠJ pri ZŠsMŠ Bracovce.
3. Ivetu Janošovu za členku komisie školstva, kultúry, mládeţe a športu od 1.10.2011.
Poveruje:
1./ Poslancov a starostu obce určiť miesto na uloţenie týchto ľudských ostatkov.
Neschvaľuje:
1. Sociálnu výpomoc pre Emu Havranovu, Bracovce čd. 88.
Uznesenia č. 8,9 schválili poslanci: Anton Mihaľo,
Anton Ţofčák.

Tibor Ondo-Eštok, Jolana Tkáčová,

Bracovce: 23.09.2011

Starosta obce:
Dóci Vladimír

