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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa: 10.apríla 2015 o 16,00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
starostka obce:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Ing. Bakaľár Vladimír, Vladimír Dóci,
Imrich Hrubý, Martin Šamudovský,
Miroslav Žofčák,

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Džubanský Ján, Iveta Janošová
X

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zápis do kroniky za rok 2014,
5. „VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump,
6. Hlavná kontrolórls obce – schválenie,
7. Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku – informácia,
8. Rekonštrukcia OcÚ - informácia,
9. Rekonštrukcia VO v obci – informácia,
10. Rôzne,
11. Diskusia,
12. Uznesenie,
13. Záver

Priebeh rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu: 1
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ivana Kolesnáčová, ktorá
privítala poslancov a prítomných pozvaných členov komisie na zasadnutí OZ.
Skonštatovala, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci,
2 poslanci sa ospravedlnili.

K bodu:2
Kontrola uznesenia OZ
Kontrolu uznesenia zo
uznesenia sú splnené.

zasadnutia OZ vykonala starostka obce, kde skonštatovala, že

K bodu:3
Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu zasadnuria OZ, ktorý obdŕžali v pozvánke a dala
hlasovať. Poslanci k programu jednania nemali žiadne pripomienky.
Program jednohlasne schválili: Ing. Bakaľár, Dóci, Hruby, Šamudovský, Žofčák.
OZ ďalej pokračovalo v rokovaní podľa programu zasadnutia.
Program:
1.Otvorenie zasadnutia OZ
2.Kontroloa uznesenia OZ
3.Schválenie programu zasadnutia OZ
4.Zápis do kroniky za rok 2014
5.“VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní
6.Hlavná kontrolórka obce- schválenie
7.Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku – informácia
8.rekonštrukcia OcÚ – informácia
9.Rekonštrukcia VO v obci – informácia
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
K bodu: 4
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014
Podklady pre zápis do kroniky za rok 2014 obdŕžali všetci poslanci. K materiálu na zápis mali
pripomienky:
Vladimír Dóci ohľadom nespomenutia, že sa skončilo niekoľko ročné volebné obdobie
starostu Vladimíra Dóci ,koľko bolo kandidátov na nového starostu a kto v novembrových
voľbách 2014 do samosprávy obcí vyšiel ako víťaz.
Nie sú spomentí súkromní podnikatelia, ktorí hospodária v katastrálnom území obce
Bracovce, zlé je spomenutý beh – maratón v Košiciah Vladimíra Dóci ml., nakoľko telesne
postihnutý plný maratón nebežia.
Ing. Bakaľár Vladimír pripomienka k org. silvestrovskej veselice, aby sponzori boli
vypustený,

Hrubý Imrich- pripomienka, aby sa do kroniky písali iba fakty .
Po prehodnotení, poslanci sa dohodli, aby zápis bol prepracovaný, upravený po gramatickej a
štylistickej stránke a predložený na ďalšice zasadnutie OZ.
Hlasovanie: zdržali sa: Ing. Bakaľár,Šamudovský, Žofčák, Hruby , Dóci ,

K bodu: 5
„VZN“o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump
Poslanci tak isto obdŕžali „VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o
zneškodňovaní obahu žump. Z prítomných poslancov k predloženému VZN nemal nikto pripomienky.Návrh bol na stránke obce od 10.03.2015 , zo stránky stiahnutý 9.4.2015.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák
K bodu: 6
Hlavná kontrolórka obce - schválenie
Obec vypísala výberové konanie na hlavnú kontrolórku obce 16.1.2015.
Na zasadnutí OZ 6.2.2015 bola vytvorená komisia pre otváranie obálok.Boli doručené 2
obálky na meno Bc. Anna Kosanová a Ing.Mikuláš Kočiško. Komisia po preskúmaní žiadosti
obidvoch uchádzačov, vybrala Bc. Annu Kosánovu a táto bola na zasadnutí OZ schválená do
funkcie hlavnej kontrolórky obce Bracovce na 6 ročné volebné obdobie , s úväzkom 16
hod/mesiac s platom 117,23 € od 01.05.2015.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák
K bodu: 7
Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku/šatne/-informácia
V skrátke poinformovala starostka obce, že šatne na futbalobvom ihrisku je potrebné
zrekonštruovať,opraviť strešnú krytinu- vymeniť za plech, poriešiť kúrenie, nakoľko
doterajšie gamatky sú staré a slabo výhrevné,WC, sprchy. Práce budú prevedené
svojpomocne za pomoci miestnych futbalistov. Zo strany futbalistov bol podaný návrh, aby sa
opravila aj druhá časť budovy - bufet, aby celá stavba bola zrekonštruovaná.
Finančné náklady by predstavovali čiastku cca.- šatne 8.500,.- €, bufet – 4.500€.
K bodu: 8
Rekonštrukcia OcÚ - informácia
K rekonštrukcií obecného úradu podala informáciu starostka obce. V priebehu krátkeho času
sa očakáva výzva z Programu rozvoja vidieka, ktorej otvorenie by málo trvať 3 mesiace.
.Predpokladaná výška dotácie na 1 obyv. cca 300 €, čo pre našu obec predstavuje
cca 280 000.- €. Vlastné zdroje 5%. Pri poskytnutí dotácie previedli by sa práce a to:
zateplenie, kúrenie, okná podľa výšky dotácie..

K bodu: 9
Rekonštrukcia VO v obci – informácia
O rekonštrukcií VO v obci tak isto informovala starostka obce. Pokiaľ vyjde výzva na VO
tak ju podáme a poskytnutá dotácia sa použije na výmenu svietidiel podľa výšky
poskytnutej dotácie.

K bodu:10
Rôzne
Údržba multifunkčného ihriska
Multifunkčné ihrisko, ktoré bolo vybudované v r. 2006 je poškodené, urobili sa na ňom
preliačiny, trénovať sa nedá. Je potrebné opraviť podklad aj koberec. Je objednaná firma,
na opravu, ktorá to ihrisko vybudovala.
Boli požiadavky od poslancov aj na vybudovanie nového multifunkčného ihriska na inom
mieste, nakoľko má vyjsť výzva na budovanie multifunkčných ihrísk.

K bodu:10/1
Rôzne
Žiadosť o prenájom priestorov.
Starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Jána Mikera z Trhovišť o prenájom
priestorov na futbalovom ihrisku. Menovaný má záujem poskytovať občerstvenie ako aj
langoše a zákusky. Poslanci po prehodnotení žiadosti sa zhodli, že budova sa nebude
poskytovať, nakoľko na budove sa plánuje rekonštrukcia Menovanému je potrebné na jeho
žiadosť odpovedať.

K bodu:10/2
Rôzne
Úprava platu starostky
Starostka obce vyzvala hospodársku obce, aby informovala poslancov o úprave platu
starostky, ktorý sa upravuje každý rok v marci podľa priemernej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve. Hospodárka obce im predložila, že plat starostky obce podľa zákona
so spätnou platnosťou od 1.1.2015 bude 1.416.-€. K úprave platu nemal nikto z poslancov
pripomienku.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák.
K bodu: 10/3
Rôzne
Činnosť kom. šk.kultúry a mládeže
Činnosť kom. ochrany ŽP, výstavby a VP.
Predsedovia komisií predložili svoje plány. Nikto k ním nemal pripomienky. Tvoria prílohu
zápisnice.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák.

K bodu:10/4
Rôzne
Predloženie pracovných ciest
Na predchadzajúcom zasadnutí OZ bola požiadavka od poslancov, aby starostka predložila
zoznam svojich pracovných ciest, nakoľko jej bolo schválené 100,-€ mesačné na benzín.
Pracovné cesty s popisom starostka predložila a tvoria prílohu zápisnice.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienku.

K bodu:10/5
Rôzne
Čierne skladky v katastri obce
Starostka informovala poslancov, že pri kompostovisku sa vytvára čierna skládka odpadu.
Hoci v obci prebieha stále zber rôznych komodít a elektroodpadu, za kompostoviskom sa
nachádzajú aj rôzne chladničky atď. Poslanci sa rozhodli, aby boli vyvesené tabule so
zákazom vyvážania odpadu, ktoré by aspoň trocha odradili neporiadných občanov.
K bodu:10/6
Rôzne
Návrh na podporu založenia obč. združenia“ Bracovčatá“
Obec obdŕžala od p.Ing. Vladimíra Bakaľára a p.Alexandra Kovácsa“ Návrh na podporu obč.
združenia „Bracovčatá“, ktoré by chceli založiť s podporou obce. Obč. združenie chcú založiť
preto, aby v ňom združovali deti a rozvíjali ich talenty napr. spev, tanec. Ako obč. združenie
môžu žiadať aj dotácie na podporu a rozvoj z rôznych výziev.Na začiatok požadujú od obce
príspevok iba na prvý rok. Poslanci po prehodnotení tohto ich návrhu sa uzhodli, že súhlasí so
založením obč. združenia a s poskytnutím klubových priestorov.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák
K bodu:10/7
Rôzne
Plánované akcie na mesiac , apríl, máj, jún-oboznámenie
Informáciu o plánovaných akciách podala starostka obce,
17.4.- 18.4.2015 v priestoroch knižnice Noc s Andersenom
9.5.2015 sa plánuje veľká akcia“ zraz poľnohospodárskej techniky“ veteránov, akcia sa
má uskutočníť pred obecným úradom o 14,00 hod. s kultúrnym programom, akcia
bude vyhlásená miestnym rozhlasom.
6.6.2015 sa plánuje akcia pre detí

K bodu: 10/8
Rôzne
Odpredaj pohrebného vozidla Š 1203
Obec má ako prebytočný majetok pohrebné vozidlo Š 1203 ktoré nepotrebuje a je dočasne
vyradené z evidencie. O vozidlo bol záujem, o odkúpenie.Poslanci po prehodnotení sa
zhodli,aby sa vozidlo odpredalo za 100.-€ + vzniknuté náklady pri odpredaji.
Hlasovanie: za Ing. Bakaľár, Dóci, Hrubý, Šamudovský, Žofčák,

K bodu:10/9
Rôzne
Vyhodnotenie akcie MDŽ/8.3.2015/
Stručnú informáciu podala starostka obce, aké boli výdavky . Výdavky na akciu predstavovali
cca 333.- €, poskytla sa káva, čaj, zákusky a každá žena doslata čokoládu.

Diskusia:
Vystúpili s dotazmi:
 Hrabovská Eva – pripomienka pre futbalistov, aby pri pripínaní a odpínaní sieti z
bránok dávali pozor na kovové predmety , tie spôsobujú pri kosení ihriska
poškodenie kosačky / roztrhnutie remeňa/ oprava je nákladná.
 Hrabovská Anna mala dotaz ohľadom stolnotenisového klubu, či bude poskytnutá
dotácia pre klub, ktorá bola chválená v roku 2014.

Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu, starostka obce dala
schváliť uznesenie, zasadnutie OZ ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza sa
ukončila: 20,15 hod.
Overovatelia zápisnice:
Dóci Vladimír, Šamudovský Martin,
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce: 10.04.2015
starostka obce:
Mgr. Kolesnáčová Ivana

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
10.apríla 2015 o 16,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
Kontrola plnenia uznesení zo dňa:6.2.2015
uz. čj. 31//015

zo dňa: 10.04.2015

OZ obce Bracovce podľa § 11ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie :
1. Informáciu o splnení priajatých uznesení OZ z 6.2.2015 .

Bracovce: 10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 32/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 10.apríla 2015

K bodu: 3
Schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Program rokovania OZ bezo zmien a pripomienok.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Zápis do kroniky za rok 2014
5. „VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump,
6. Hlavná kontrolórka obce – schválenie,
7. Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku – informácia,
8. Rekonštrukcia OcÚ – informácia,
9.Rekonštrukcia VO v obci – informácia,
10.Rôzne,
11.Diskusia,
12.Návrh na uznesenie,
12.Záver

Hlasovanie: za 5 poslanci, Ing. Bakaľár Vladimír , Dóci Vladimír, Hrubý Imrich,
Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav.

Bracovce: 10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 33/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 10.apríla 2015

K bodu: 5
„VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump.
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1. „VZN“ o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žump.
Hlasovanie: Za 5 poslanci, Ing. Bakaľár Vladimír,, Martin Šamudovský, Vladimír Dóci,
Miroslav Žofčák, Iveta Janošová

Bracovce: 10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj. 34/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:10.apríla 2015
K bodu:6
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce podľa § 18a,ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p
Schvaľuje:
1./ Bc.Annu Kosánovú za hlavnú kontrolórku obce Bracovce od 01.05.2015 na volebné
obdobie 6 rokov s úväzkom 16 hod./mesiac s platom 117,23 €.

Bracovce: 10.04.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.35/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:10.apríla 2015

K bodu: 8
Rekonštrukcia budovy OcÚ
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Súhlasí:
1./ S rekonštrukciou budovy obecného úradu financovanú z Programu rozvoja vidieka,
so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 5 % z celkových nákladov.
Hlasovanie: za 5 poslanci: Ing. Bakaľár Vladimír, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich,
Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav,

Bracovce: 10.apríla 2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.36/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:10.apríla 2015

K bodu: 10/2
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Úpravu platu pre starostku obce podľa priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve so spätnou platnoťou od 01.01.2015 v sume: 1.416.-€.
Hlasovanie za: 5 poslanci, Ing. Bakaľár Vladimír, Dóci Vladimír, Hrubý imrich,
Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav

Bracovce: 10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.37/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 10.apríla 2015

K bodu: 10/3
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Plán činnosti komisie školstva,kultúry a mládeže
2./ Plán činnosti komisie ochrany ŽP, výstavby a VP
Hlasovanie za: poslanci, Ig. Bakaľár Vladimír, Dóci Vladimír,
Hrubý Imrich, , Šamudovský Marin, Žofčák Anton,

Bracovce:10.04.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.38/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:10.apríla 2015

K bodu: 10/6
Rôzne
Návrh na podporu založenia Občianskeho združenia „ Bracovčatá“
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Súhlasí
1. So založením občianskeho združenia so sídlom v obci Bracovce
Schvaľuje:
1. Priestory bývalej klubovne pri OcÚ pre činnosť občianskeho združenia „Bracovčatá“
Hlasovanie: za 5 poslanci, Ing. Bakaľár Vladimír, Dóci Vladimír,, Hrubý Imrich,
Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav,

Bracovce: 10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj. 39015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:10.apríla 2015

K bodu:10/8
Rôzne
Odpredaj pohrebného vozidla S 1203
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1. Odpredaj pohrebného vozidla Š 1203 za 100.- € + vzniknuté náklady pri odpredaji
vozidla.
Hlasovanie: za 5 poslanci, Ing. Bakaľár Vladimír,Dóci Vladimír, Hrubý Imrich,
Šamudovský Martin,Žofčák Miroslav,

Bracovce:10.04.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostaka obce

Uznesenia č.j.31 - 39/2015 schválili poslanci: Ing. Bakaľár Vladimír, Dóci Vladimír,Hrubý
Imrich, , Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav

