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:
15. decembra 2011 o 17,00 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír

POSLANCI:

Mihaľo Anton, Tibor Ondo-Eštok,
Hrabovská Jaroslava,Anton Ţofčák,
Ing. Dubrovčák Ján, Ing.Bakaľár
Vladimír, Ţofčák Anton,

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Tkáčová Jolana,

PROGRAM:
1./ Otvorenie zasadnutia OZ – Vladimír Dóci – starosta obce,
2./ Kontrola uznesenia – Vladimír Dóci – starosta obce,
3./ Prejednanie rozpočtu na rok 2012 –hosp. Hrabovská Eva,
4./ Financovanie ZŠsMŠ a školských zariadení –hosp. Hrabovská Eva,
5./ Schválenie VZN o správnych a miestnych poplatkoch – Vladimír Dóci-starosta obce,
6./ Informácia o ukončení rekonštrukcie ZŠsMŠ – Vladimír Dóci starosta obce,
7./ Návrh na odmenu poslancom a členom komisií za rok 2011 –E.Hrabovská hosp.obce,
8./ Diskusia,
9./ Návrh na uznesenie,
10./ Záver

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 6, 1poslankyňa sa
ospravedlnila, 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:
Rozpočet obce na rok 2012 predloţila hospodárka obce Hrabovská. Pri pozvánke na
zasadnutie všetci poslanci obdŕţali návrh rozpočtu obce na rok 2012.
V rozprave neboli závaţne pripomienky k návrhu rozpočtu. Ďalej predloţia ţiadosť o zmenu
rozpočtu na rok 2011 pre ZŠsMŠ. Ide o preklasifikovanie finančných prostriedkov PK z kap.
611,620 Mzdy a odvody na kap. 630 - Tovary a sluţby o 7.860,00 € PK. Ţiadosť tvorí prílohu
zápisnice.

K bodu 4:
Financovanie ZŠsMŠ informovala hospodárka obce Eva Hrabovská, kde uviedla, ţe ZŠ je
financovaná z prostriedkov KŠÚ Košice. Finančné prostriedky dochádzajú pravidelne na
obecný úrad a postačujú na krytie všetkých výdavkov školy. Nepostačujúce finančné
prostriedky sú na originálne kompetencie, t.j,. MŠ, ŠJ a druţina . Financovanie týchto
subjektov je z rozpočtu obce. Obec nedostáva rozpočtované finančné prostriedky na
jednotlivé mesiace, z tohto dôvodu je krátená dotácia aj pre uvedené subjekty. Chýbajúce
finančné prostriedky je potrebné riešiť úspornými opatreniami v ZŠsMŠ ako aj
s preskúmaním činnosti ŠJ či druţiny. Je potrebné zainteresovať aj obecné úrady
obcí,
z ktorých deti navštevujú tunajšiu školu, prípadne riešiť k 1.9. 2012 zrušenie niektorých
subjektov alebo zvýšenie poplatkov za uvedené činnosti, čo je v plnej kompetencií obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo poţiadať riaditeľstvo školy o predloţenie zoznamu detí
z okolitých obcí, ktoré navštevujú druţinu a prejednať všetky náleţitosti týkajúce sa
úsporných opatrení.

K bodu 5:
Schválenie VZN o miestnych poplatkoch predloţila Eva Hrabovská hosp. obce.
Predloţenému návrhu neboli vznesené závaţné pripomienky.

K bodu 6:
Informáciu o ukončení rekonštrukcie ZŠsMŠ predniesol starosta obce Vladimír Dóci, ktorý
konštatoval, ţe stavebné práce boli ukončené. V terajšej dobe prebieha dofinancovanie
stavby, kde sa vyskytli problémy so zmenami v rozpočte, ktoré neboli akceptované M-ŢP
Bratislava.
V súčasnej dobe prebieha kontrola poslednej platby a do konca februára 2012 by sa mala
uskutočniť aj fyzická kontrola. Po týchto kontrolách bude jasné , koľko finančných
prostriedkov musí doplatiť obec na túto rekonštrukciu.
Pri rekonštrukcií ZŠsMŠ boli prevedené bez vedomia zriaďovateľa ďalšie úpravy, ktoré
neboli predmetom rekonštrukcie. Neoprávnenosť týchto úprav starosta navrhuje preveriť
kontrolórom obce.

K bodu 7:
Návrh na odmenu poslancom a členom komisií za rok 2011 predloţila hospodárka obce Eva
Hrabovská – podľa schválených zásad o odmeňovaní..
K bodu 8: Diskusia
Vystupil :
- Antom Mihaľo zástupca starostu obce, ktorý navrhol upraviť miestny poplatok za psa
a to z 3.50 € na 5,00 € a poplatok za tuhý domový odpad z 5,00 € na 6,00 € na osobu,
ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt.
- Tibor Ondo-Eštok sa pripojil k návrhu A. Mihaľa.
- Ing. Vladimír Bakaľár, ktorý nesúhlasil so zvýšením poplatku za odpad.
Po tejto diskusií starosta obce dal hlasovať jednotlivo za zmenu týchto poplatkov. Za
zvýšenie ceny za psa súhlasili všetci prítomní poslanci.
Za zvýšenie ceny za tuhý domový odpad súhlasili všetci prítomní poslanci, okrem
poslanca Ing. Vladimíra Bakaľára.
- V diskusií vystúpil Ing. Bakaľár , ktorý informoval o vydaní 1. čísla obecných novín ,
o kladoch a nedostatkoch pri ich vydaní a tlačen, potom informoval o príprave 2. čísla
a verí, ţe odstraníme nedostatky, ktoré sa vyskytli pri 1 čísle.
- Anton Mihaľo informoval zastupiteľstvo o príprave XVIII plesu, navrhoval, aby
vstupne sa nezvyšovalo a ostalo ako predchádzajúci rok.
- JUDr. Adam Andrej vystúpil s pripomienkou, ţe po iných obciach je oznamované úmrtie
v obci cestou miestneho rozhlasu. Informácia obsahuje pre občanou čas a miesto
pohrebu. Poţiadal členov zastupiteľstva v rámci pripomienok
našich občanov
o zverejňovanie cestou MR.
- Starosta obce predloţil zoznam prebytočného hnuteľného majetku na odpredaj podľa
stanovených podmienok určených obecným zastupiteľstvom. Odpredaj previesť prvom
štvrťroku 2012 za účasti komisie. Zoznam tvorí prílohu zápisnice. Presný odpredaj bude
stanovený starostom obce a vyvesený na verejných tabuliach, vyhlásené cez MR
a zverejnené na webovej stránke.
Po vyčerpaní programu, starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil, prítomným
poslancom a prizvaným poďakoval za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,

Zapisovateľka: Hrabovská Eva
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:

Bracovce: 15.12.2011

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:
15.decembra 2011 17,00 hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 3:

uz. čj. 10/2011

Schvaľuje:
1. Rozpočet obce na rok 2012.
2. Ţiadosť o zmenu rozpočtu na rok 2011 pre ZŠsMŠ.
K bodu :4

uz.čj.11/2011

Berie na vedomie:
1. Financovanie ZŠsMŠ a školských zariadení a informáciu o ukončení rekonštrukcie ZŠsMŠ.
K bodu 5:

uz. čj. 12/2011

Schvaľuje:
1./ VZN o správnych a miestnych poplatkoch na rok 2012.
2./ Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 1/2007
K bodu 7:

uz. čj. 13/2011

Berie na vedomie:
1./ Odmenu poslancom a členom komisií za rok 2011 podľa schválených zásad.
K bodu 8:

uz. čj. 14/2011

Súhlasí:
1./ Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejňovaním cestou MR úmrtia v obci.
2./ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredaj hnuteľného prebytočného majetku podľa súpisu
a stanovených podmienok.

Uznesenia č. 10,11,12,13,14 schválili poslanci: Anton Mihaľo, Tibor Ondo-Eštok, , Anton
Ţofčák.,Jaroslava Hrabovská, Ing. Dubrovčák Ján, Ing. Bakaľár Vladimír,

Bracovce: 15.12.2011

Starosta obce:
Dóci Vladimír

