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:
22. marca 2013 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./ Otvorenie zasadnutia OZ – Vladimír Dóci – starosta obce,
2./ Kontrola uznesenia – Vladimír Dóci – starosta obce,
3./ Pre jednanie zápisu do kroniky za rok 212 – Eštoková Otília,
4./ Pre jednanie poplatkov za činnosť krúžkov, ŠKD, poplatky za žiakov navštevujúci
CVČ v Michalovciach – starosta obce,
5./ Rôzne,
6./ Diskusia,
7./ Návrh na uznesenie,
8./ Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vladimír Dóci,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 5, zasadnutie OZ
je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol
starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenie je splnené, alebo sa plní.
K bodu 3:
Pre jednanie zápisu do kroniky predložila poslancom Otília Eštoková. Poslanci obdŕžali
koncept zápisu k preštudovaniu aby na zasadnutí OZ doplnili potrebné, alebo vyčiarkli
z konceptu, čo je nepotrebné do zápisu do kroniky.

K bodu 4:
Pre jednanie poplatkov v ŠKD, činnosť krúžkov, poplatky za žiakov navštevujúcich CVČ v
Michalovciach predložil starosta obce.
Informoval, prítomných poslancov a ostatných prítomných, že ZŠ by mala obdŕžať zoznam
žiakov z CVČ, ktorí navštevujú rôzne krúžky v Michalovciach. Podľa informácií starostu,
obec by mala dostať cca 60 € na žiaka a podľa rozhodnutia OZ obec zaplatí za žiakov ktorí
navštevujú CVČ v Michalovciach alebo nezaplatí. Obce, ktorých žiaci navštevujú ZŠ v sídle
obce, by taktiež mali fin. prostriedky v určitej sume poskytnúť na obec v ktorej žiaci
navštevujú ZŠ a zapájajú sa do rôznych krúžkov. OZ sa rozhodlo, že za žiakov, ktorí
navštevujú CVČ v Michalovciach, Obec Bracovce platiť na ich činnosť nebude.
K bodu 5:
V bode „Rôznom“ vystúpil starosta obce, ktorý informoval, čo sa od posledného OZ urobilo
alebo čo sa plánuje urobiť.
- Poslanec Ing. Ján Dubrovčák sa bez ospravedlnenia nezúčastňuje zasadnutia OZ ,
v prípade, že sa 3x za sebou nezúčastni OZ bude z pléna OZ vylúčený.
- Vyúčtovanie XIX. plesu, zisk bol 789,69 € aj pri menšom počte zúčastnených
párov, sponzori darovali ceny do tomboly,
- 50.000 € je prísľub na rekonštrukciu parku a sprístupnenie verejnosti. Park musí mať
správcu, aj kamerový systém a musí byť taktiež oplotený. Projekt musí byť
spracovaný a realizácia projektu by prebehla až v roku 2014.
- Žiadosť spoločnosti Star dogs system s.r.o. Bratislava o vydanie súhlasu na prevádzku
stávkovej kancelárie STAR DOGS na prevádzke Denný bar Bracovce čd. 160 – ten
je v obci nepotrebný z dôvodu zlej finančnej situácie občanov.
- Žiadosť o prijatie do zamestnania sme obdŕžali od J. Vargu, ktorá bola nám asi
omylom zaslaná, nakoľko Obec Bracovce neprijíma do zamestnania.

-

Bola obdŕžaná žiadosť od rímsko-kat. farského úradu v Trhovišti na výstavbu novej
farskej budovy . Na žiadosť sa im bude odpovedať.
Prístrešok na miestnom cintoríne pri DS sa urobí z vlastných fin. prostriedkov, keď sa
ušetria fin. prostriedky.
Riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Matinová informovala poslancov, že zo ŠKD sa odhlásili 2
žiaci ostalo v klube 10 žiakov čo je na prevádzku málo. Prišla s návrhom, že je
možné prijať deti, ktorí sú v hmotnej núdzi bez poplatku, aby sa na škole udržal ŠKD.
OZ s takýmto návrhom nesúhlasilo, nakoľko obec nemá dostatok fin. prostriedkov na
zaplatenie vedúcej v ŠKD pri nulovej platbe žiakov za pobyt v družine.

-

Mihaľo – zást. starostu mal niekoľko pripomienok k zápisu do kroniky. Niektoré state
pri konzultácií boli z konceptu vypustené ako na zápis do kroniky zbytočné.

-

Hrabovská - hosp. obce informovala poslancov o úprave platu starostu podľa ŠÚ-SR
ktorý sa upravuje každý rok k 31.3.2013 so spätnou platnosťou od 1.1.2013.
K bodu 6: Diskusia

Vystúpil :
-

-

Ondo-Eštok Tibor – mal pripomienku, že nesúhlasí s poskytnutím fin. daru pre
rímsko-kat. farský úrad Trhovište, nakoľko obec nemá dostatok fin. prostriedkov na
krytie svojich potrieb.
Mal pripomienku k priekopám, že sú zlé vyčistené, mostíky sú zavalené a voda
z topiaceho sa snehu stojí v priekopách a neodteká, je potrebné vyzvať občanov, aby si
vyčistili priekopy a umožnili vode odtekať.

Po vyčerpaní programu, starosta dal schváliť prijaté uznesenie, zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil, prítomným poslancom a prizvaným poďakoval za účasť.
Overovatelia zápisnice:, Tibor Ondo-Eštok,Jaroslava Habovská
Zapisovateľka: Mária Klimová
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostom obce:
Bracovce: 22.03.2012

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:
22.marca 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo po pre jednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu 3:

uz. čj. 1/2013

Schvaľuje:
1. Zápis do kroniky za rok 2012
K bodu: 5

uz. čj. 2/2012

Schvaľuje
1. Úpravu platu starostovi obce na 1.462,00 € so spätnou platnosťou od 01.01.2013.
2. Zisk z XIX. plesu obce v sume 789,69 € použiť na kultúrne podujatia v obcí/deň matiek,
úcta k starším, MDŽ, oprava kuchyne a priestorov v KD/
Neschvaľuje:
1. Umiestnenie technického zariadenia slúžiaceho na stávkové hry so zameraním na
dostihové preteky „ austrálske chrty“.
2. Poskytnutie finančného daru na stavbu farskej budovy v Trhovišti.
Uznesenia č.1,2 ,/2013 schválili poslanci: Anton Mihaľo,Tibor Ondo-Eštok, Anton Žofčák,
Jaroslava Hrabovská, Jolana Tkáčová,

Bracovce:22.03.2013
Starosta obce
Vladimír Dóci

