OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 13. septembra 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, Anton Mihaľo

OSPRAVEDLNENÍ:

Imrich Hrubý

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Monitorovanie rozpočtu obce k 30.6.2019
6. Rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby
7. Publikácia- Preslávili rodnú obec
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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
šiesti poslanci, jeden poslanec Imrich Hrubý sa ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Anton
Mihaľo a René Eštok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 5. júna 2019 vykonala
starostka obce, ktorá poslancov oboznámila s prijatými uzneseniami a konštatovala, 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. Pani starostka
uviedla, že je potrebné doplniť tento program o bod 8. Čerpanie rezervného fondu. Návrh
programu s doplneným bodom 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
Monitorovanie rozpočtu obce k 30.6.2019
Rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby
Publikácia- Preslávili rodnú obec
Čerpanie rezervného fondu
Rôzne

10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5:
Monitorovanie rozpočtu obce k 30.6.2019
Poslanci vzali na vedomie predložený monitoring rozpočtu k 30.6.2019 ktorý im bol
predložený e-mailom, nemali k tomuto monitoringu žiadne výhrady ani pripomienky.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6:
Rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby
Pani starostka informovala a zhrnula poslancom, že rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby
prebehla tak, ako sa na pracovnej porade dohodli, nakoľko situácia, ktorá v MŠ nastala si to
nevyhnutne vyžadovala. V MŠ sa rekonštruovala dolná trieda a v nej, strop so svietidlami,
omietky na stenách a podlaha. Okrem triedy sa zrekonštruovala aj výdajňa stravy, s ktorou
poslanci súhlasili na zasadnutí OZ 5. apríla 2019.
Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne výhrady ani otázky.
K bodu 7:
Publikácia- Preslávili rodnú obec
V tomto bode pani starostka informovala poslancov, že bola opätovne oslovená pánom
Tiborom Pirčom ohľadom vydanie publikácie - Preslávili rodnú obec. Pán Tibor Pirč poprosil
pani starostku, aby ona oslovila poslancov s tým, či by obec nemohla finančne podporiť vydanie
takejto publikácie. Predložila im hrubý náčrt ako by to asi mohlo vyzerať.
Poslanec Anton Mihaľo sa vyjadril, že táto publikácia už na zastupiteľstve bola rozoberaná,
bolo dohodnuté, že žiadnu publikáciu nie je momentálne potrebné vydávať, je stále toho názoru,
že je to bezpredmetné. Aj ostatní poslanci súhlasili a vyjadrili sa aj o tom, že to môže byť
osobný názor pána Pirča, o tom, kto preslávili rodnú obec. Rovnako ostatní poslanci súhlasili
aj s tým, že obec v blízkej budúcnosti neplánuje žiadne veľké oslavy obce a preto nesúhlasia
s touto myšlienkou, vydať publikáciu. Vyjadrili názor, že ak bude zo strany obce záujem vydať

nejakú publikáciu a osloviť niekoho ohľadom zostavenia náčrtu, je to iné ako keď niekto zo
svojej vlastnej iniciatívy žiada finančne podporiť vydanie nejakej publikácie.
Hlasovanie
za: 0
Proti: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton Mihaľo
Zdržali sa: Ján Džubanský
K bodu 8:
Čerpanie Rezervného fondu
Poslanci súhlasili s čerpaním finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške
31.546,21 € na:
Rekonštrukciu MŠ, chodby a vstupu vo výške 14.163,97 eur
Prístavbu šatní k objektu školskej jedálne vo výške 13.550 eur
Rekonštrukciu výdajne stravy MŠ vo výške 2.650 eur
Výstavbu outdoorového fitness ihriska 1.182,24 eur
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9:
9.1 Informácia o novom školskom roku 2019/2020
Pani starostka poprosila riaditeľa ZŠsMŠ Bracovce, aby podal informácie o začiatku školského
roka 2019/2020. Informácie tvoria súčasť príloh zápisnice.
9.2 Krízový štáb- menovacie dekréty
Poslanci obdŕžali menovacie dekréty člena Krízového štábu obce Bracovce.
9.3 Bar- diskotéky
V poslednom období sa v našej obci začali organizovať diskotéky v priestore, ktorý obec
prenajíma miestnemu podnikateľovi v bare na miestnom futbalovom ihrisku. Občania to
vnímajú nepriaznivo, nakoľko im prekáža hluk, ktorý je hlavne v nočných a ranných hodinách,
kedy sa diskotéky končia. Pani starostka preto poprosila poslancov, aby sa k uvedenému
problému vyjadrili. Poslanec Anton Mihaľo sa vyjadril či je vôbec potrebné, aby daná
prevádzka aj naďalej fungovala, či netreba zvážiť to, že sa s prenajímateľom nová zmluva
nepodpíše.
Poslanec Martin Šamudovský vyjadril názor, že tiež treba zvážiť prenájom, ak by boli porušené
podmienky dohodnuté v zmluve. Je za to, aby sa kontrolovalo, či sa dodržiava čas otváracích
hodín, a aby prevádzka nebola otvorená po 22:00 hodine. Ak budú dodržiavať pravidlá nevidí
dôvod na skončenie prenajímania. Poslanci René Eštok a Ján Džubanský sú toho názoru, že
tento bar netreba rušiť, že občania si zvykli aj na to, že pri futbale majú kde posedieť, že
v priestoroch je poriadok a čistota.

Pani starostka sa s poslancami dohodla, že prenajímateľa prevádzky na futbalovom ihrisku
predvolá a oboznámi ho s prejednávanými skutočnosťami.
9.4 Skládka Hromy- poplatok za pohreb
Pani starostka oboznámila poslancov s problémom, ktorý v poslednom období rieši. Od
občanov bola slovne upovedomená o tom, že na čísle domu 252 sa tvorí nelegálna skládka.
Skládku má vytvárať jedna rodina, ktorá si na pozemku vykopala dieru, do ktorej sypú odpad.
Táto rodina vystrojila pohreb matke a nemajú uhradený poplatok za služby spojené s pohrebom
a ani miestne dane a poplatky. Starostka im povedala, že ohľadom tvorenia skládok už boli
predvolané osoby z tohto čísla, no situácia sa nezlepšila ale stále sa zhoršuje.
Poslanci sa zhodli v tom, že je potrebné predvolať si opätovne pána Jaroslava Hromyho a určiť
si s nim ďalší postup pri riešení týchto problémov.
9.5 Závoda- nevyspádované priekopy + priekopa SEM-MIX
Na problém nevyspádovaných priekop na ulici Závoda upozorňujú občania, ktorým sa v týchto
priekopách zdržiava voda po dažďoch. Poslanci zaujali postoj ten, že upozorniť ľudí na to, aby
si priekopy čistili a v prípade, ak si chcú upraviť mostíky, aby to nahlásili a konzultovali, z toho
dôvodu, aby bol spád urobený správnym smerom.
Pri predajni SEM-MIX sa v priekope tiež dlhodobo rieši problém stojatej vody, ktorá tam nikdy
predtým nebola. Pani starostka nahlásila poruchu na VVS, a.s., no z ich strany sa problém
nenašiel. Dohodli sa, že sa treba stretnúť na mieste, aby sa problém mohol vyriešiť.
9.6 Informácia o zrealizovaných investičných projektoch
Pani starostka podala informácie o zrealizovaných projektoch a to :
- Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu 69.973,76 eur
- Prístavba šatní k objektu školskej jedálne 13.550 eur
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD 18.000 eur
- Rekonštrukcia výdajne stravy MŠ 5.000 eur
- Rekonštrukcia materskej školy, vstupu a chodby 11.800 eur
- Výstavba outdoorového fitness ihriska 5.196 eur
9.7. Informácia o plánovaných akciách
20. 10. 2019 Úcta k starším
06. 12. 2019 Mikuláš
28. 12. 2019 Zabíjačkové hody
K bodu 10:
Diskusia
Do diskusie sa zapojil poslanec René Eštok, ktorý sa spýtal či by sa do budúcnosti nemohla
kúpiť ešte jedna traktorová kosačka, pretože kosenie je pomalšie a ľudia vraj majú pripomienky
ku koseniu. K tejto téme sa vyjadril aj poslanec Ján Džubanský, ktorý tiež povedal, že od ľudí
počúva, že nie je dostatočne postarané o kosenie cintorína. Na to pani starostka uviedla, že to
nie je tak, pretože sa kosí pravidelne a ak sa stane, že je vyššia tráva tak to kvôli počasiu. Na

margo toho povedala, že občania v obci neplatia za údržbu cintorína, v iných obciach si za
údržbu cintorína občania platia poplatky.
Pani Hrabovská informovala o nevhodnom správaní pracovníka obce a niektorých pracovníkov
MOPS počas akcie DHZ. Starostka uviedla, že o tomto probléme vie, a so zamestnancami,
ktorých sa to týka mala pohovor ohľadne týchto skutočností, ktoré sa stali.
K bodu 11:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 20:15 hod.
Overovatelia zápisnice:
Anton Mihaľo
René Eštok
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 13. septembra 2019
..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

