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

Z Á P I S N IC A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
4.apríla 2014 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

Anton Mihaľo, Tkáčová Jolana,
Hrabovská Jaroslava, Anton Žofčák,
Tibor Ondo-Eštok,
Ing. Vladimír Bakaľár
Ing. Dubrovčák Ján,
x

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./Otvorenie zasadnutia OZ - starosta obce,
2./Kontrola uznesenia – starosta obce,
3./Zápis do obecnej kroniky za rok 2013 – Eštoková Otília,
4./Záverečný účet obce za rok 2013 – starosta obce,
5./Rôzne,
6./Diskusia,
7./Návrh na uznesenie,
8./Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zast.starostu obce Anton Mihaľo,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 5, 2 poslanci sa
ospravedlnili, zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol
zást.starostu obce, ktorý konštatoval, že uznesenie je splnené, alebo sa plní.
K bodu 3:
Zápis do obecnej kroniky za rok 2013 predložila Otília Eštoková . Poslanci zápis do kroniky
obdŕžali domov, ktorý si ho prečítali. Na OZ k zápisu mal pripomienku poslanec Mihaľo
Anton, aby zápis bol štylistický a pravopisne opravený s učiteľkou ZŠ, ktorá učí slovenský
jazyk, aby v zápise sa nedelilo obyvateľstvo na rómov a nerómov, je potrebné opraviť
celkový počet žiakov na skutočnosť.
Riaditeľka ZŠ pripomenula, aby v zápise boli spomenuté aj úspechy školy, ktoré získal žiak
Marcin.
K bodu 4:
Záverečný účet obce za rok 2013 predložil poslancom starosta obce.Poslanci k záverčnému
účtu nemali žiadne pripomienky.Taktiež bola poslancom predložená monitorovacia správa
plnenia rozpočtu k 28.2.2014. S plnením rozpočtu poslanci súhlasili.
Záverečný účet obce za rok 2013 a monitorovacia správa k 28.2.2014 tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 5: Rôzne
V bode rôznom vystúpil starosta Vladimír Dóci a informoval poslancov o tom, že sa vzdáva
funkcie hlavnej kontrolórky obce Ing. Mária Adamová k 30.6.2014.
- v ďalšom období musí obec riešiť a vypísať výberové konanie na funkciu hl. kontrolórky.
Predložil poslancom vypracované znalecké posúdky na pozemky, ktoré boli schválené na
predaj na zasadnutí OZ 4.10.2013.
- Informoval o výsledkoch voľby prezidenta, ktoré sa konali v 2 kolách a to:15.3.2014 a
29.3.2014.
 Informoval poslancov o oprave telocvične ZŠ, kde bola urobená nová palubovka,
sociálne zariadenia pre ,žiakov, obklady , dlažby. Celkové práce boli ukončené do
konca januára 2014. Práce prevádzala firma Milana Lipu Bracovce 186.


K bodu 6: Diskusia:
Vystúpili :
Ing. Mária Adamová predložila stanovisko hl. kontrolórky k „Záverečnému účtu
obce za rok 2013“. Predložila poslancom, aby Záverečný účet za rok 2013 bol
schválený bez výhrad, nakoľko v „Záverečnom účte za rok 2013“ nenašla žiadnu
chybu.
-Mihaľo Anton – pripomienka k zápisu do kroniky/ upraviť štylisticky a pravopisne/ s
učiteľkou slovenského jazyka, žiakov nedeliť na rómov a nerómov, opraviť v zápise
počet žiakov v ZŠ sMŠ.
-zabezpečiť hudbu na ples v roku 2015, ktorý sa pravidelne organizuje prvú
februárovu sobotu.

zvýšiť plat starostu obce o 10 %, na základe podkladov ŠÚ SR zamestnanca v
hospodárstve za rok 2013,

Ondo-Eštok Tibor - sa pripojil a navrhol, aby k platu bolo zvýšenie o 20% s
čím súhlasili aj poslanci Tkáčová, Žofčák, Hrabovská, aj Mihaľo.
Plat starostu po prepočítaní hospodárkou obce a jeho následným schválením je
1.632.- € so spätnou platnosťou od 1.1.2014.
- Tkáčová Jolana- dotaz ohľadom zbúrania budovy PPD, ktorá bola za 1.-€ odpredaná
Martinovi Didovi a získaný stavebný materiál mal použiť na zlepšenie svojho bývania
a prebytočný materiál mohol predať. Stavba má byť zbúraná do 30.6.2014 a priestor
vyčistený.
- Chocholová Ľudmila – dotaz či sa budú pripravovať oslavy 70.výročia oslobodenia
obce.
Záver:
 Po vyčerpaní programu, starosta dal schváliť prijaté uznesenie, zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil, prítomným poslancom poďakoval za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,Jaroslava Hrabovská
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 4.4.2014

Starosta obce:
Dóci Vladimír

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
4.apríla 2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po pre jednaní programu prijíma toto uznesenie:
uz. čj. 1/2014

K bodu 3:
Schvaľuje:
1. Zápis do obecnej kroniky za rok 2013.
Ukladá:

1. Vykonať kontrolu pravopisných chýb , štylizáciu slov a opraviť zlé údaje s
učiteľkou slovenského jazyka.
uz. čj. 2/2014

K bodu: 4
Schvaľuje:

1. Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013 bez výhrad.
3. Monitorovanie plnenia rozpočtu k 28.2.2014.
4. Zmenu rozpočtu po položkách

uz. čj.3/2014

K bodu: 5
Berie na vedomie:

1. Vzdanie sa hlavnej kontrolórky obce Ing. Márii Adamovej.
Schvaľuje:
1. Vzdanie sa Ing. Márií Adamovej hlavnej kontrolórky obce k 30.júnu 2014.
2. Plat starostu obce vo výške 1.632,00€
Ukladá:
1.Zverejniť výzvu o predaji pozemkov
Bracovce: 04.04.2014
Starosta obce
Vladimír Dóci

