OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 7. februára 2020 o 16:00 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.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bracovce č. 3/2020 o určení výšky
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce.
6. Zmena rozpočtu 2020
7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
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 sa ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Ján
Džubanský a Anton Mihaľo.
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 6. decembra 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 a tak bol návrh
programu schválený.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie obce Bracovce č. 3/2020 o určení výšky
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce.
6. Zmena rozpočtu 2020
7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

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

K bodu 5:
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bracovce č. 3/2020 o určení výšky
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce.
Poslanci boli oboznámení s doplnením a úpravou tohto VZN. Poslanci nemali k tomuto
žiadne námietky ani pripomienky.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6:
Zmena rozpočtu 2020
Pani starostka uviedla, že je potrebná úprava rozpočtu na rok 2020, z dôvodu toho, že nastali
skutočnosti, s ktorými sa neplánovalo a preto je potrebné upraviť rozpočet na rok 2020. Pani
starostka navrhla navýšiť výdavkovú časť na pracovníkov MOPS o sumu 1.450 eur z príjmu
podielových daní za mesiac január 2020.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7:
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Pán Vladimír Hrabovský, Bracovce 170, podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela č.
1110/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej uviedol dôvod a skutočnosti, ktoré
ho k tomu viedli. Zámerom je odkúpenie 8m2 pozemku, na ktorom stojí časť rodinného domu
pána Hrabovského. Žiadosť je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Poslanci k tomuto zaujali kladný postoj, a nemali žiadne námietky. Na nasledujúcom zasadnutí
schvália tento odpredaj so všetkými postupmi, ktoré sú k tomu potrebné.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 8:
Rôzne
8.1 Žiadosť- Martin Dido, Bracovce 70
V tomto bode pani starostka prečítala prítomným poslancom žiadosti, ktoré boli doručené na
obec a adresovane nielen pani starostke, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva. Pán Martin
Dido v žiadosti žiadal o výrub stromov, ktoré sa nachádzajú pri ceste a dome kde menovaný
býva. V druhej žiadosti žiadal o finančnú výpomoc, a to o zaplatenie geometrických prác
na pozemku kde menovaný býva. Oba tieto žiadosti poslanci aj s prítomným pánom Martinom
Didom prediskutovali a zamietli ich. Žiadosti tvoria prílohu tejto zápisnice.
8.2 Informácia o uskutočnených a plánovaných akciách
28.12.2019 sa uskutočnila Ochutnávka zabíjačkových špecialít
25.01.2020 sa konal XXVI. Bracovský bál
18.02.2020 sa plánuje Uvítanie detí do života
08.03.2020 je plánovaná akcia MDŽ
8.3 Informácia o realizácií projektov
- kanalizácia - pani starostka oboznámila poslancom, že sa začalo verejné obstarávanie na
geodetické práce - polohové a výškové zameranie obce Bracovce. Projekt pre územné
rozhodnutie už realizuje Ing. Džuba.
- majetkoprávne usporiadanie pozemkov v intraviláne obce - poslancom pani starostka
uviedla, že na obec prišlo upovedomenie zo Slovenského pozemkového fondu, že je možnosť
usporiadania pozemkov v intraviláne obce - pod stavbami, chodníkmi a miestnymi
komunikáciami. Zo strany obce je potrebné zrealizovať geodetické zameranie parciel, ktoré má
obec záujem previesť.
- projekt Rozšírenie a modernizácia kamerového systému – momentálne prebieha verejné
obstarávanie na výber dodávateľa.
- projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠsMŠ Bracovceinformácia o začatí verejného obstarávania aj k tomuto projektu, ktorého spolufinancovanie
bolo odsúhlasené ešte v predchádzajúcom roku
- rekonštrukcia časti hasičskej zbrojnice - plánuje sa rekonštrukcia časti hasičskej zbrojnice
z dotácie od MV SR
- detské ihrisko v materskej škole - pani starostka podala projekt, ktorého vyhodnotenie ešte
neprebehlo. Oslovila poslancom, aby pouvažovali nad tým ak by projekt schválený nebol, či
zrealizujeme vybudovanie ihriska pre materskú školu z vlastných finančných zdrojov.
- vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy - Tento
projekt bol taktiež schválený, je však potrebné doriešiť zdroj vody pre tento zavlažovací
systém. Je potrebné určiť či sa využijú zdroje, ktoré sú k dispozícií alebo sa vykope nová studňa.
Pani starostka oslovila pána, ktorý sa výkopu studní venuje, bol na mieste obzrieť situáciu,
odporučil taktiež zistiť výdatnosť existujúcich zdrojov, ak by neboli vhodné vykopať novú.

Poslanci sa dohodli, že reálne situáciu budú zisťovať v letných mesiacoch a k realizácií by sa
pristúpilo v jesenných mesiacoch.
8.4 Služby prevádzkovateľa pohrebiska
Výkop hrobu - Pri tomto bode pani starostka chcela upozorniť na to, že momentálne má obec
zamestnancov, ktorý pri pohreboch vykonávajú tieto pohrebné služby od výkopu hrobu až do
uloženia nebohého do hrobu. Navrhla, či by nebolo potrebné zvýšiť sumu za výkop hrobu,
nakoľko cena práce za zvyšovala a teda stúpajú aj náklady obce na túto službu občanom.
Uviedla, že okolité obce túto službu nemajú a občania si ju objednávajú v inej obci a vo vyššej
sume.
Rozhlas - piesne pri úmrtí - nakoľko sa viackrát stalo, že keď občan našej obce zomrel
a pohreb sa konal o dosť neskôr nastavala situácia, že pracovníčky boli pri hlásení miestnym
rozhlasom upozorňované na to akú hudbu pustiť. Preto sa dohodlo, že smútočná pieseň sa bude
hrať v deň oznámenia a so súhlasom príbuzných o vyhlásenie pohrebu a v deň pohrebu. Ostatné
dni sa bude hrať bežná pieseň púšťaná miestnym rozhlasom.
K bodu 9:
Diskusia
V diskusií vystúpil pán Imrich Adam, ktorý sa chcel poďakovať pani starostke a všetkým, ktorý
sa podieľali na príprave a usporiadaní akcie Bracovska harmonika. Uviedol, že verí a dúfa, že
to nebola prvá takáto akcia, ktorú spoluorganizovali členovia JDS ZO Bracovce a členovia
mužskej speváckej skupiny Bracovski chlopi.
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 18:45 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ján Džubanský
Anton Mihaľo
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 7. februára 2020
..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

