OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach mimo plánu činnosti
konaného dňa 15. apríla 2019 o 17:00 hod. v malej zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo

OSPRAVEDLNENÍ:

X

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Investičné projekty na rok 2019
5.1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
5.2. ŠJ- investícia spojená v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
„Plán obnovy“ verejného vodovodu pre obdobie 01.01.2020- 31.12.2024
Rôzne
Diskusia
Záver

PRIEBEH ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Ivana Kolesnáčová,
ktorá privítala poslancov a prítomných na zasadnutí. Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní
všetci siedmi poslanci. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Anton
Mihaľo a Ján Džubanský.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2019 vykonala
starostka obce, uviedla, že uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia.

K bodu 4:
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu na rokovanie OZ, ktorý poslanci obdŕžali
v pozvánke. Poslanci nemali k predloženému programu žiadne pripomienky. Návrh programu
bol schválený.

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Investičné projekty na rok 2019
5.1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
5.2. ŠJ- investícia spojená v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
„Plán obnovy“ verejného vodovodu pre obdobie 01.01.2020- 31.12.2024
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5:
Investičné projekty na rok 2019
5.1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
Týmto bodom sa zaoberali poslanci na poslednom zasadnutí OZ, dohodli sa na tom, že
starostka obce zabezpečí vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na rekonštrukciu sociálnych
zariadení v KD. Rekonštrukcia sociálnych zariadení – jedná sa o sociálne zariadenia pre KD dámske a pánske toalety a toalety v zadnej časti KD pri kuchyni – kompletná rekonštrukcia
týchto zariadení je v sume 18 000 €. Poslanci nemali žiadne námietky, po oboznámení súhlasili
s rekonštrukciou.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5:
5.2. ŠJ - investícia spojená v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Touto témou sa poslanci zaoberali na poslednom zasadnutí OZ, požadovali predložiť
cenovú ponuku na prístavbu šatní k ŠJ a vybavenie kuchyne ŠJ spotrebičmi. Starostka obce
oslovila stavebnú firmu, po konzultácií sa dohodli na tom, ako by mohla byť umiestnená
prístavba, aj na technických veciach okolo prístavby. Celková cena prístavby je 14 000 € a to
vrátane projektovej dokumentácie. Cenovú ponuku na vybavenie kuchyne ŠJ spotrebičmi
predložil riaditeľ ZŠsMŠ Mgr. Novák od firmy Gastma a to v sume 25 000 €. Poslanci súhlasili,
nakoľko je potrebné vyriešiť túto problematiku.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6:
„Plán obnovy“ verejného vodovodu pre obdobie 01.01.2020- 31.12.2024
Pani starostka informovala poslancov o tom, že spoločnosť VVS, a.s. zaslala
informáciu, že v súlade so zákonom č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách, §15, písm. g) resp. §16, písm. f)), je povinnosťou vlastníka majetku vypracovať
„Plán obnovy“ verejného vodovodu najmenej na 10 rokov. V tejto povinnosti podľa vyššie
uvedeného zákona môže zastupovať vlastníka verejnej kanalizácie jeho prevádzkovateľ.
Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti VVS, a.s., pristúpila VVS, a.s. k vypracovaniu
„Plánu obnovy“ na prevádzkovaný verejný vodovod v našej obci, čím preberá túto povinnosť
vlastníka majetku po dobu trvania zmluvy.

-

-

Na základe uvedeného nám v prílohe zaslali a takisto poslanci obdržali e-mailom:
vypracovaný „Plán obnovy“ pre obdobie od 01.01.2020 – 31.12.2024, ktorý je potrebné
schváliť uznesením (Uznesenie o schválení z obec. zastupiteľstva bude súčasťou tohto
dokumentu),
spracovaný Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku obce (ZoVSMO) č.
715/6/2012/závod Mi, v ktorom je na základe nami predložených údajov uvedených v tabuľke
rozčlenenej podľa typu prevádzkovaného majetku, dopracovaná príloha č. 2b.
VVS, a.s. nebude investovať do rekonštrukcie verejného vodovodu, iba bude vykonávať nutné
opravy.
Poslanci nenamietali a súhlasili so schválením „Plánom obnovy“ pre obdobie od 01.01.20231.12.2024 a Dodatkom č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku obce (ZoVSMO) č.
715/2012/závod Mi.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7:
Rôzne
V tomto bode OZ neprejednávalo žiadnu tému.

K bodu 8:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Ján Džubanský spolu s poslancom Reném Eštokom, ktorí
informovali ostatných poslancov o zámere OŠK Svornosť Bracovce zavlažovať futbalové
ihrisko. Otázka na poslancov bola taká, či by bolo možné počítať s finančnou podporov a
pomocou zo stany obce. Zisťovali si isté náležitosti a ako prvé je potrebné pre nich riešiť zdroj
vody, t.j. výkop studne. Celá realizácia studne je vo výške približne 4.000 €. Poslanec Imrich
Hrubý aj Anton Mihaľo vyjadrili názor, že to nie je jednoduché, pretože v našej obci nie je
veľmi dobrý prítok spodnej vody a mohol by nastať problém, že by občania prišli o vodu vo
svojich studniach. Upovedomili, že v parku je studňa, aby sa najprv skúsilo s touto studňou
zistiť, aký je prítok vody, využiť na to techniku od DHZ a tak sa rozhodnúť či by to vôbec bolo
vhodné zaoberať sa touto otázkou.

V diskusii ďalej poslanec Anton Mihaľo navrhol dohodnúť sa na prenajímaní KD cudzím
občanom, nakoľko o tom rozprávali už na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Navrhol zvýšiť
poplatok pre cudzích občanov. Všetci poslanci súhlasili a dohodli sa nasledovne: Prenájom KD
veľká sála v sume 350 € a malá sála 150 € pre cudzích občanov, pre domácich sa dohodli ostať
pri terajšej sume veľká sála 200 € a malá sála 70 €. Počas prenájmu sál na víkend platí, že
v piatok sa sála odovzdáva nájomcovi a nájomca v pondelok ráno sálu odovzdáva
prenajímateľovi.
Zároveň sa všetci prítomní poslanci dohodli na tom, že KD sa nebude prenajímať na tzv.
vartovanie, ani pre našich spoluobčanov a ani pre cudzích.

K bodu 9:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí sa ukončila toto zasadnutie. Schôdza bola ukončená o 19:10
hod.
Overovatelia zápisnice:
Anton Mihaľo
Ján Džubanský
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 15. apríla 2019

..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

