O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa: 12.júna 2015 o 18,00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
starostka obce:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Janošová Iveta,
Džubanský Ján,

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Hrubý Imrich, Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav
X

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zápis do kroniky za rok 2014,
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva obec,
6. Záverečný účet obce za rok 2014,,
7. Rekonštrukcia šatni a bufetu na futbalovom ihrisku– informácia,
8. Rôzne,
9.. Diskusia,
10.Návrh na uznesenie,
13. Záver

Priebeh rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu: 1
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ivana Kolesnáčová, ktorá
privítala poslancov a prítomných pozvaných na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutie
OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci,3 poslanci sa ospravedlnili.
K bodu:2
Kontrola uznesenia OZ
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ vykonala starostka obce, kde skonštatovala, že
uznesenia sú splnené, alebo sa plnia.
K bodu:3
Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu zasadnutia OZ, ktorý obdŕžali v pozvánke a dala
hlasovať. Poslanci k programu jednania nemali žiadne pripomienky.
Program jednohlasne schválili: Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta,
Džubanský Ján
OZ ďalej pokračovalo v rokovaní podľa programu zasadnutia.
Program:
1.Otvorenie zasadnutia OZ
2.Kontroloa uznesenia OZ
3.Schválenie programu zasadnutia OZ
4.Zápis do kroniky za rok 2014
5.Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva obec,
6.Hlavná kontrolórka obce- schválenie
7.Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku – informácia
8.Rôzne
9.Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver
K bodu: 4
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014
Dodatok k zápisu do kroniky obdŕžali všetci poslanci k oboznámeniu sa. Na zasadnutí nemal
nikto pripomienku, zápis do kroniky za rok 2014 bol schválený.
Hlasovanie: za: Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
K bodu: 5
Zásady hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva obec.
Poslanci tak isto obdŕžali „ Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva obec“. Z prítomných poslancov
k predloženým
„Zásadám...“ nemal nikto
pripomienky. Návrh bol na stránke obce od 27.05.2015 , zo stránky stiahnutý 12.06.2015 .
Obec neobdŕžala žiadne pripomienky od občanov.
Hlasovanie: za, Dóci Vladimír, Šamudovský Martin, Janošová Iveta, Džubanský Ján

K bodu: 6
Záverečný účet obce za rok 2014
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Záverečný účet obce obdŕžal každý poslanec k podrobnému preštudovaniu si. Na zasadnutí
OZ z prítomných poslancov nemal nikto pripomienku ani dotaz. Záverečný účet tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: za Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Džubanský Ján
K záverečnému účtu zároveň predložila poslancom „Stanovisko“ hlavná kontrolórka obce,
ktorá skonštatovala že „ Záverečný účet obce za rok 2014“ bol vypracovaný v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
a odporučila schváliť bez výhrad. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : za Šamudovský Martin., Vladimír Dóci, Janošová Iveta, Džubanský Ján
K bodu: 7
Rekonštrukcia šatni a bufetu na fut. ihrisku - informácia
V skratke poinformovala starostka obce v akom štádiu prebieha rekonštrukcia: drevená
strešná konštrukcia, vymenená strešná krytina za plechovú krytinu, osadená žumpa, nové
priečky, úprava stien, sadrokartónové stropy v bufete, vymenené okná za plastové, z časti
voda a kúrenie. Práce sú prevádzané svojpomocne. Murárske práce na vybudovanie spŕch
urobili Tomáš J. a Žofčák M.st. za pomoci miestnych futbalistov. Doposiaľ bolo
prefinancovaných cca 6 200,00 €.
K bodu: 8
Rôzne
NASES – realizácia optických sieti
Starostka obce predložila poslancom dotaz spoločnosti NASES, ktorá bude realizovať
širokopásmovu sieť prístupnosti internetu v “ bielych miestach“ kde sa nachádza aj obec
Bracovce. OZ bolo informované o národnom projekte dotované z verejných zdrojov
a poverilo starostku obce na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Hlasovanie: za Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta.

K bodu: 8/1
Rôzne
Tatár Andrej Bracovce č. 29 – žiadosť o prenájom baru
Obec obdŕžala žiadosť na prenájom bufetu na futbalovom ihrisku. Nakoľko na stavbe
prebieha rekonštrukcia, žiadosť bola zamietnutá a písomne žiadateľovi odpovedané.
K bodu:8/2
Rôzne
Rezanka Slavomír- žiadosť o opravu plotu na multifunkčnom ihrisku
Žiadosť bola prejednaná a písomne stránke odpovedané
K bodu:8/3
Rôzne
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2015

Hlavná kontrolórka predložila na 2 polrok 2015“ Plán činnosti.“ Tvorí prílohu zápisnice.

K bodu:8/4
Rôzne
Oprava multifunkčného ihriska - informácia.
Starostka obce informovala o prevedených prácach na multifunkčnom ihrisku. Celkové
výdavky za opravu multifunkčného ihriska boli cca 2 000,00 €.

K bodu:8/5
Rôzne
Rekonštrukcia VO v obci - informácia
Starostka informovala poslancov, že do rekonštrukcie VO v roku 2015 sa nezapája, nakoľko
po prehodnotení kritérii v obci by nedošlo k úspore elektrickej energie, obec má svietidlá 36
W a 14 W.

K bodu: 8/6
Rôzne
Obč. združenie „ Bracovčatá“ schválenie dotácie
Obč.združenie „ Bracovčatá“, ktoré má svoje stanovy a IČO požiadalo Obecné zastupiteľstvo
o poskytnutie dotácie v sume: 300,00.-€ na rok 2015. Poslanci a finančná komisia
k poskytnutiu dotácie nemali námietky, iba sa vyjadrili k tomu, aby OZ predložilo rozpis načo
budú použité fin. prostriedky.
Hlasovanie: za Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta

K bodu:8/7
Rôzne
Čierne skládky v obci - informácia
Starosta obce informovala o čiernych skládkach , ktoré sa v katastri obce nachádzajú.
Momentálne je aktuálna výzva na sanáciu skládok. Obec sa chce uchádzať o dotáciu na
odstránenie čiernych skládok, momentálne sa realizujú kroky smerujúce k podaniu žiadosti.

K bodu:8/8
Rôzne
Plánovanie akcií na mesiac júl a august 2015 – oboznámenie
Obec na tieto mesiace organizuje: zájazd na kúpalisko do Maďarska, športový deň, vatru
zvrchovanosti.

K bodu:8/9
Rôzne
Vyhodnotenie akcií za mesiac apríl, máj, jún 2015
Obec zorganizovala:17.4.-18.4.2015 Noc s Andersenom, 9.5.2015 – TRAKTORPARÁDAzraz poľnohospodárskej techniky, 6.6.2015 – MDD s účasťou viac ako 100 registrovaných
detí

K bodu:8/10
Rôzne
Zvýšenie mesačných úhrad pre ZŠsMŠ
Obec obdŕžala žiadosť o zvýšenie mesačných úhrad pre ZŠsMŠ, podľa smerníc pedagogický
zamestnanec pokiaľ získa kredity svojim vzdelávaním, patrí mu úprava platu
Hlasovanie: za Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
K bodu:8/11
Rôzne
GRANT OBCE- Bližšie k vám 2015 - informácia
Starostka obce informovala, že obec sa zapojila do tejto výzvy, bola úspešná a získala
dotáciu vo výške 5.500,00 € na revitalizáciu grófskeho parku od Slovenskej sporiteľne.
O grant sa uchádzalo 200 obcí a dotáciu získalo 17 obcí medzi ktoré patrí aj obec Bracovce.

K bodu:8/12
Rôzne
Predĺženie platnosti PHSR- schválenie
Starostka obce predložila požiadavku na schválenie predĺženia platnosti PHSR. Obec má
vypracovaný PHSR, ktorý je neaktuálny z roku 2005.
Hlasovanie za: Martin Šamudovský, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
K odu: 8/13
Rôzne
Zvýšenie platu starostky
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom návrh, aby sa navýšil plat starostke o 30%,
nakoľko za obdobie svojej činnosti preukázala svoje schopnosti, je aktívna, za krátke
obdobie sú prevedené rôzne práce pre skrášlenie obce a obec získala dotáciu, promtne
reaguje na rôzne výzvy a do výziev sa zapája. Po prehodnotení poslanci sa zhodli, aby sa
navýšenie platu prejednalo na ďalšom zastupiteľstve, nakoľko 3 poslanci boli ospravedlnení.
Diskusia:
Vystúpili s dotazmi:
starostka obce informovala, že na ŠJ pri ZŠsMŠ dôjde k výmene okien
a rekonštrukcii fasády
Dóci Vladimír – pripomienka, aby sa na miestnom cintoríne polievali
stromčeky, lebo je veľmi sucho a stromčeky vysychajú

Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu, starostka obce dala schváliť
uznesenie, zasadnutie OZ ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza bola ukončená
o 20,30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Džubanský Ján, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce:12.06.2015

starostka obce:
Mgr. Kolesnáčová Ivana

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
12.júna 2015 o 18,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
Kontrola plnenia uznesení zo dňa:10 a 14.4.2015
uz. čj. 41//015

zo dňa: 12.06.2015

OZ obce Bracovce podľa § 11ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie :
1. Informáciu o splnení prijatých uznesení OZ zo dňa:10 a 14.04.2015

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 42/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.júna 2015

K bodu: 3
Schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Program rokovania OZ bezo zmien a pripomienok.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zápis do kroniky za rok 2014
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva obecschválenie
6. Záverečný účet obce za rok 2014– schválenie,
7. Rekonštrukcia šatni a bufetu na futbalovom ihrisku – informácia,
8. Rôzne,
9 .Diskusia,
10. Návrh na uznesenie,
11. Záver

Hlasovanie: za 4 poslanci, Dóci Vladimír ,Šamudovský Martin, Džubanský Ján,
Janošová Iveta,

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 43/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.júna 2015

K bodu: 4
Zápis do kroniky za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1. Zápis do kroniky za rok 2014
Hlasovanie: za 4 poslanci, Martin Šamudovský, Vladimír Dóci, Džubanský Ján,
Iveta Janošová

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj. 44/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.júna 2015
K bodu:5
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva
obec.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu , ktorý užíva obec.

Bracovce: 12.06.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.45/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.júna 2015

K bodu: 6
Záverečný účet obce za rok 2014
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad
2./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 bez výhrad
Hlasovanie: za 4 poslanci: Vladimír Dóci, Džubanský Ján, Janošová Iveta
Šamudovský Martin,

Bracovce: 12.06. 2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.46/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.júna 2015

K bodu: 8
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1./ Oznámenie NASES o národnom projekte,“ Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu
Poveruje:
1./ Svojho štatutárneho zástupcu starostku obce PhDr. Kolesnáčovu Ivanu na podpísanie
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej sieti.
Hlasovanie za: 4 poslanci,, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta
Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj 47/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12. júna 2015

K bodu: 8/3
Rôzne
Plán činnosti na II.polrok 2015 hlavnej kontrolórky obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Berie na vedomie:
1./ Plán činnosti hlavnej .kontrolórky obce Bracovce na II.polrok 2015

Bracovce:12.06.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.48/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.júna 2015

K bodu: 8/6
Rôzne
Občianske združenie „ Bracovčatá“
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Príspevok vo výške 300,00 € pre Občianske združenie „ Bracovčata“ po splnení
podmienok.
Hlasovanie: za 4 poslanci, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
Šamudovský Martin

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj. 49/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.júna 2015

K bodu:8/10
Rôzne
Zvýšenie mesačných úhrad pre ZŠsMŠ
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1. Zvýšenie mesačných úhrad pre ZŠsMŠ na 4522,76 € mesačne od 01.06.2015
Hlasovanie: za 4 poslanci: Vladimír,Dóci, Šamudovský Martin,Džubanský Ján,
Janošová Iveta,

Bracovce:12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostaka obce

Uznesenie čj.50/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.júna 2015

K bodu:8/12
Rôzne
Predlženie platnosti PHSR
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1./ Predlženie platnosti PHSR z augusta 2005 do 31.12.2015
Hlasovanie: za 4 poslanci Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Janošová
Iveta,

Bracovce: 12.06.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
Starostka obce

Uznesenia č.j.41 - 50/2015 schválili poslanci: Dóci Vladimír, Šamudovský Martin,
Džubanský Ján, janošová Iveta,

