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. októbra 2013 o 17,00 hod. v malej zasadačke OcÚ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍTOMNÍ:
––––––––––
Starosta obce:

Dóci Vladimír,

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

PROGRAM:
1./Otvorenie zasadnutia OZ - zást.starostu obce,
2./Kontrola uznesenia – zást.starostu obce,
3./Záverečný účet obce za rok 2012 – starosta, hospodárka obce,
4./Zhodnotenie šk. roka 2012/2013 v ZŠsMŠ- riad. ZŠsMŠ,
5./Výstavba obce-starosta obce,
6./Rôzne,
7./Diskusia,
8./Návrh na uznesenie,
9.Záver.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
K bodu: 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zást. starostu obce Anton Mihaľo,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že zo 7 poslancov je prítomných 6, 1 poslanec je
neospravedlnený, 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:
Monitorovanie rozpočtu obce a monitorovanie programového rozpočtu obce Bracovce na rok
2013 predložil poslancom zást. starostu obce. Poslanci dokument obdŕžali domov k
preštudovaniu. Na jednotlivé otázky poslancov k danej problematike monitorovania
odpovedala hospodárka obce. Monitorovanie rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013
tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 4:
Správu o zahájení šk. roka 2013/2014 v ZŠsMŠ predložila riad. školy Mgr. Matinová. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu 5:
Informatívnu správu o činnosti „ Urbariátu“ obce Bracovce predložil predseda Imrich Hrubý,
informoval poslancov, že vysporiadanie urbariátu je v štádiu dlhodobého vybavovania,
nakoľko k preukazaniu vlastníctva je potrebné doložiť úmrtné listy vlastníkov podielov a
doklady žijúcich dedičov.Spoločnosť urbariátu má na účte 2.100,00 €, a ak členská schôdza
schváli , určité fin. prostriedky sa poskytnú na zveľadenie obce.
K bodu 6: Rôzne
Vystúpil :
- starosta obce a predložil poslancom žiadosť Martina Didu o kúpu chátrajúcej soc.
budovy na účely zbúrania a získaného stavebného materiálu na použitie pre vlastnú
potrebu na zlepšenie svojho bývania, v prípade prebytku materiálu na odpredaj pre
záujemcov. Martin Dido soc. budovu zbúra na vlastné náklady.
- o obecný pozemok parcelné číslo 226 vo výmere 1719 m2 pri miestnom cintoríne,
ktorý užíva Čačko majú záujem odkúpiť miestny poľovníci.Poslanci s odpredajom pozemku
súhlasili v pomere 6:0.Kúpna cena za l m2 bude schválená na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, po predložení návrhov od poslancov.

- o kúpu ďalšieho pozemku, ktorý sa nachádza v oddychovej zóne centra obce a súsedí s
jeho pozemkom má záujem Viliam Virčík . Parcelu č. 21/5 vo výmere 948 m2 poslanci
odsúhlasili k odpredaju v pomere 4:2 . Kúpna cena bude schválená za l m2 na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva po predložení návrhov od poslancov.
- Ivana Kolesnáčová – bola účastníčka 5-dňového zájazdu do Štrazburgu, privítala ich
Monika Smolková, zúčastnili sa aj na rokovaní europského parlamentu, skupinu tvorili,
študenti, novinári, starostovia obcí atď.
Záver:
 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: 04.10.2013

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

uz. čj. 6/2013

Berie na vedomie:
1. Monitorovanie rozpočtu obce a programového rozpočtu obce Bracovce na rok 2013

K bodu: 6

uz. čj. 7/2013

Schvaľuje:
1. Odpredaj nepotrebnej nehnuteľnosti býv. soc. budovy PPD pre Martina Didu
Bracovce čd. 70 za 1,00 €.
2. Odpredaj pozemku na parc. č. 21/5 vo výmere 948 m2 v oddychovej zóne pri
telocvični ZŠ po stanovení kúpnej ceny.
3. Odpredaj obecného pozemku na cintoríne v užívaní p.Čačku parc. č. 226 vo výmere
1719 m2 po stanovení kúpnej ceny.
4. Odovzdanie darčekov“Mesiac Október“ úcta k starším a to : 60 ,65,70,75,80- a
starším občanom obce.
Nesúhlasi:
1. Odpredaj pozemku na parc. č. 21/5 vo výmere 948 m2 Ing. Vladimír Bakaľár,
Anton Žofčák

Uznesenia č.6,7/2013 schválili poslanci: Anton Mihaľo,Tibor Ondo-Eštok, Anton Žofčák,
Jaroslava Hrabovská, Jolana Tkáčová,Ing. Vladimír Bakaľár

Bracovce:04.10.2013
Starosta obce
Vladimír Dóci

