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:16.októbra 2015 o 16,00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Dóci Vladimír, Šamudovský Martin, Janošová Iveta,
Džubanský Ján, Hrubý Imrich
Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav
X

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zásady nakladania s fin. prostriedkami obce,
5. Správa o činnosti ZŠsMŠ k 01.09.2015,
6. Dotácia „ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom-infor.
7. Rôzne,
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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 zo 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci, 2 poslanci sa
ospravedlnili a zahájila rokovanie OZ.
K bodu:2
Kontrola uznesenia OZ
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ vykonala starostka obce, kde skonštatovala, že
uznesenia, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ 21.8.2015 sú splnené, alebo sa plnia.
K bodu:3
Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu zasadnutia OZ, ktorý obdŕžali v pozvánke.
Poslanci nepredložili žiadny bod na rokovanie, pripomienku k programu nemali.
Program jednohlasne schválili:
Hlasovanie: za 5 poslanci Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Džubanský
Ján, Hrubý Imrich. OZ ďalej pokračovalo v rokovaní podľa programu zasadnutia.
Program:
1.Otvorenie zasadnutia OZ
2.Kontroloa uznesenia OZ
3.Schválenie programu zasadnutia OZ
4.Zásady nakladanie s fin. prostriedkami obce
5.Správa o činnosti ZŠsMŠ k 01.09.2015
6.Dotácia“Sanácia miest s nezákonne umiestnených odpadom“ infor.
7..Rôzne
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10.Záver
K bodu: 4
Zásady nakladania s fin. prostriedkami obce
Predložila starostka obce, poslanci ich obdŕžali na preštudovanie a prípadné pripomienky,
alebo na doplnenie. Nakoľko z prítomných poslancov nemal nikto pripomienku, starostka
dala hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 poslanci: Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Džubanský Ján, Janošová
Iveta, Hrubý Imrich,
K bodu: 5
Správa o činnosti ZŠsMŠ k 01.09.2015
Písomnú správu o pripravenosti k začatiu školského roka 2015/2016 na ZŠ predložil zást.
riaditeľky školy. Informoval o pedagogickom zložení, o počte žiakov na 1. a 2 stupni a počte
záujmových krúžkov atď. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. O pripravenosti k začatiu
šk. roka v MŠ informovala uč. Anna Hrabovká, písomná správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu: 6
Dotácia- Sanácia miest s nezákonne umiestnených odpadom-informácia
Obec podala žiadosť o dotáciu na „ Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom“. Obec
bola úspešná a pre obec bolo schválená fin. čiastka 32.205,.- € Z dvoch čiernych skládok
odpadu bolo vyvezené 180 t odpadu. Zo skládky, ktorá sa nachádza smerom na Ondavu bol
vyvezený všetok odpad, terén je vyrovnaný zásypom novej zeminy. Zo skládky druhej, ktorá
sa nachádza za rodinnými domami smerom na hon „Hura“ nie je všetko vyvezené, nakoľko
na tejto skládke je veľké množstvo odpadu. Je tam umiestnený nápis, zákaz sypania
odpadu. Aj napriek tomu, že z obce sa v dvojtýždňových intervaloch pravidelne odpad
vyváža, občania tento zákaz porušujú a odpad tam vyvážajú.

K bodu: 7
Rôzne
Povodňový plán obce- aktualizácia
Obec má vypracovaný „Povodňový plán obce“. Na základe Ročného plánu OKR
v Michalovciach obec aktualizovala zloženie Obecnej povodňovej komisie, Technický štáb
obce Bracovce a taktiež OZ bolo informovane o zložení Okresnej povodňovej komisie,
Technického a krízového štábu v Michalovciach. Poslanci k uvedeným zmenám nemali
žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie za: 5 poslanci: Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Iveta Janošová, Hrubý
Imrich, Džubanský Ján,
K bodu: 7/1
Rôzne
Odkúpenie pohostinstva od COOP –JEDNOTA Michalovce
Starostka obce informovala poslancov, že na pohostinstvo v Bracovciach, na ktoré bola
podaná žiadosť o odkúpenie pre potreby zriadenia denného stacionára, dostali sme odpoveď,
schválenie odpredaja pohostinstva, na základe vypracovaného znaleckého posudku za sumu
18,000.- €. Na informáciu starostky reagoval poslanec Hrubý, že je to vysoká suma, či bude
mať obec finančné prostriedky na odkúpenie aj na rekonštrukciu. Navrhol, aby sa vytvorila
pracovná skupina na riešenie ďalšieho postupu, či bude záujem o denný stacionár z občanov
obce. Mal dotaz aj k tomu, že kto by to spravoval, kto by to prenajímal, kto by to
rekonštruoval. Tento bod sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu: 7/2
Rôzne
Úprava rozpočtu obce
Úpravu rozpočtu v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti, presuny z jednotlivých položiek vo
výdavkovej časti predložila účtovníčka obce. Jednotlivé úpravy poslancom zdôvodnila .
Na úpravu rozpočtu reagoval poslanec Hrubý tým, že na projektovú dokumentáciu je vysoké
čerpanie, že na túto položku neboli fin. prostriedky schválené. Starostka obce reagovala tým,
že ak chce podať žiadosť na výzvu, je potrebné mať projektovú dokumentáciu. Viac
poslancov sa k úprave nevyjadrilo, bolo dané na hlasovanie.
Hlasovanie za: 2 poslanci Martin Šamudovský, Janošová Iveta,
proti: Hrubý Imrich
zdržal sa: Dóci Vladimír, Džubanský Ján,
.

K bodu:7/3
Rôzne
Rekonštrukcia šatní a bufetu na futbalovom ihrisku - informácia
Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcií na futbalovom ihrisku.
Je potrebné ešte dokončiť bar, opraviť strechu ktorá zatekala, dokončiť zateplenie. Na
rekonštrukcií sa bude pokračovať podľa potreby.
K bodu:7/4
Rôzne
Revitalizácia parku.
Starostka obce informovala poslancov, že na revitalizácií parku sa pracuje, vysádzajú sa
okrasné kríky, stromčeky, osadia sa lavičky a odpadkové koše. Revitalizácia parku bude
ukončená do konca októbra 2015.
K bodu:7/5
Rôzne
Verejné zhromaždenie občanov
Starostka obce pripomenula poslancom, že dňa: 8.11.2015 pripravuje verejné zhromaždenie
občanov o 15,00 hod. Poprosila ich, aby sa podľa svojich možnosti zúčastnili VZ.
K bodu:7/6
Rôzne
Plánované akcie na mesiac: október, november, december 2005
Starostka oboznámila s pripravovaným akciami: október- Úcta k starším, november-uvítanie
do života, december- vianočný večierok spojený s Mikulášom,,
K bodu: 7/7
Rôzne
Kanalizácia
Starostka informovala, že v mesiaci august bola porada na VVaK v Michalovciach ohľadom
kanalizácie celého regiónu Poondavie. VVS a.s. požaduje, aby v obci bola napojenosť
najmenej 85 % domácnosti. Po prieskume sme také to číslo nedosiahli, ostáva to v ďalšom
riešení.
K bodu:7/8
Rôzne
Vyradenie vozidla ŠKODA 1203 M2
Starostka obce informovala poslancov, že vozidlo je do 6.11.2015 vyradené z evidencie
motorových vozidiel. O odkúpenie vozidla nemá nikto záujem, preto predložila návrh, aby
motorové vozidlo bolo odpredané za 1,.€ ,lebo po uplynutí doby vyradenie budeme musieť
opäť prihlásiť a platiť zákonnú poistku a dať urobiť STK. Po prehodnotení prítomní poslanci
sa zhodli, aby vozidlo bolo odpredané za 1,. €.
Hlasovanie: za: 5 poslanci: Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Hrubý .
Imrich, Džubanský Ján,

Diskusia:
Vystúpili s dotazmi:
- Hrabovská Anna – uč. MŠ , vystúpila s dotazom, aby asistentka Nagyová v MŠ bola
prijatá na stalo, nakoľko je plný stav detí v MŠ, t.č. je platená cez projekt „PRINED“,
ktorý končí v novembri 2015.
- Šamudovský Martin - dotaz, či bude nový projekt alebo PRINED bude pokračovať
ďalej a asistentka v ňom pokračovala.
- Hrabovská Anna uč. MŠ odpovedala, že nevie, či bude nový projekt.
- Hrubý Imrich- mal viaceré dotazy. Ohľadom odkúpenia miestneho pohostinstva na
zriadenie denného stacionára pre občanov obce, či je záujem občanov o to, či budú
fin. prostriedky na odkúpenie, keď COOP Jednota Michalovce požaduje dosť vysokú
čiastku, či budú fin. prostriedky na následnú rekonštrukciu, kto by denný stacionár
spravoval, či to bude obec alebo sa dá do prenájmu.
Mal pripomienku, aby sa v určitom čase po uliciach rozložili veľkokapacitné
kontajnery na odpad, kde občania by svoj odpad z domácnosti vynášali a tým by
nevznikali čierne skládky.
Pripomienku mal aj k zmene rozpočtu , že na projekty, ktoré sa dali vypracovať na
rekonštrukciu obecného úradu, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu je vysoká
suma.
-Ondo-Eštok Tibor – dotaz k odkúpeniu pohostinstva pre denný stacionár, keď sa
odkúpi, aby sa dalo do prenájmu, kto to získa, aby urobil rekonštrukciu.
- Starostka obce na dotaz o dennom stacionári odpovedala, že má o to záujem
občianske združenie Kromka – zvolá jednanie ohľadom ďalšieho postupu o čom budú
poslanci informovaní.
- Adam Imrich – dotaz, že za bývalou budovou PPD v krovinách je veľké množstvo
odpadu, že sa tam vytvára čierna skládka, zásypový materiál, ktorý je po zbúranej
budove. Dido
Martin nedovoľuje zobrať, mal pripomienku aby sa dotácie
neposkytovali len futbalovému klubu, že v obci sú aj iné organizácie, ktoré potrebujú
pomoc napr. drobní chovatelia, športový klub ping-pong atď.
- Dóci Vladimír – odpovedal na dotaz Adama, ohľadom sute zo zbúranej stavby, že p.
Dido mal iba stavbu zbúrať, materiál odpredať a zásypový materiál si môže zobrať
každý kto potrebuje, nie je to majetok p. Didu. Ďalšiu pripomienku mal, že v noci je
voľný pohyb psov po obci, dochádza k rušeniu nočného kľudu, a že je potrebné
vyviesť VKK z cintorína, pretože odpad sa nachádza aj okolo kontajnerov, a že na
zasadnutia OZ navrhuje volať aj komisie.
- Starostka obce odpovedala, že vývoz kontajnerov je zabezpečený, odpad
nie je
porozhadzovaný a z komisii sú na zasadnutí stále zástupcovia.
- Hrabovská Eva – hospodárka obce upovedomila príjemcov dotácie z obce. , aby
v mesiaci 10-11/2015 predložili na obecný úrad rozpočet na fungovanie svojich
organizácii na nasledujúci rok.
- Hrubý Imrich predložil žiadosť o vzdanie sa predsedu komisie fin a .soc.vecí
Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu, starostka obce dala schváliť
uznesenie, zasadnutie OZ ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza bola ukončená
o19,00 hod.
Overovatelia zápisnice:

Džubanský Ján, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce:16.10.2015

starostka obce:
Mgr. Kolesnáčová Ivana

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
16.októbra 2015 o 16,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
Kontrola plnenia uznesení zo dňa:21.08.2015
uz. čj. 57//015

zo dňa: 16.10.2015

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:21.08.2015

Bracovce: 16..10.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 58/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:16.októbra 2015

K bodu: 3
Schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Program rokovania OZ bez zmien a pripomienok.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce,
5. Správa o činnosti ZŠsMŠ k 01.09.2015,
6.Dotácia- Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom- informácia,
7.Rôzne,
8..Diskusia,
9.Návrh na uznesenie,
10 Záver

Hlasovanie: za: 5 poslanci, Dóci Vladimír ,Šamudovský Martin, Džubanský Ján,
Janošová Iveta, Hrubý Imrich,

Bracovce:16.10.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 59/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa 16.októbra 2015

K bodu: 4
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
Hlasovanie: za 5 poslanci, Martin Šamudovský, Vladimír Dóci, Džubanský Ján,
Iveta Janošová, Hrubý Imrich,

Bracovce: 16.10.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.60/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:16.októbra 2015

K bodu:7
Rôzne
Povodňový plán
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Aktualizáciu povodňového plánu obce Bracovce
Hlasovanie Za: 5 poslanci, Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Džubanský Ján, Iveta
Janošová, Hrubý Imrich,

Bracovce: 16.10.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.61/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:16.októbra 2015

K bodu: 7/2
Rôzne
Úprava rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce

Neschvaľuje:
1./ Úpravu rozpočtu obce
Hlasovanie: za 2 poslanci: Martina Šamudovský, Iveta Janošová,
Proti: Imrich Hrubý,
Zdržal sa: Vladimír Dóci, Džubanský Ján
Bracovce: 16.10. 2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.62/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:16.októbra 2015

K bodu: 7/8
Rôzne
Vyradenie vozidla ŠKODA 1203 M2
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1./ Odpredaj vozidla ŠKODA 1203 za 1.- €, náklady znáša kupujúci
Hlasovanie za: 5poslanci,

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

Bracovce:16.10.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj. 63/2015
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
Zo dňa:16.októbra 2015

K bodu:7/9
Rôzne
Vzdanie sa predsedu komisie
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1./ Vzdanie sa predsedu finančnej a sociálnej komisie Imricha Hrubého.

Bracovce:16.10.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
Starostka obce

Uznesenia č.j.57 - 63/2015 schválili poslanci: Dóci Vladimír, Šamudovský Martin,
Džubanský Ján, Janošová Iveta, Hrubý Imrich.

