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: 21.augusta 2015 o 18,00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Janošová Iveta,
Džubanský Ján, Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Hrubý Imrich,
X

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Štatút obce Bracovce,
5. Monitorovanie rozpočtu za I.polrok 2015,
6. PHSR - návrhy, pripomienky,
7. Rekonštrukcia šatni a bufetu na futbalovom ihrisku– informácia,
8. Revitalizácia parku – informácia,
9. Podané projekty od 01 – 08/2015 - informácia
10. Rôzne,
11. Diskusia,
12. Návrh na 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 na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutie
OZ je uznášaniaschopné, nakoľko zo 7 poslancov sú prítomní 6 poslanci,1 poslanec sa
ospravedlnil.
K bodu:2
Kontrola uznesenia OZ
Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ vykonala starostka obce, kde skonštatovala, že
uznesenia sú splnené, alebo sa plnia.
K bodu:3
Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu zasadnutia OZ, ktorý obdŕžali v pozvánke
s pripomienkou, že z rokovania sa vypúšťa bod č.6, nakoľko PHSR nebolo spracované
v celom rozsahu k dátumu rokovania OZ a dala hlasovať. Poslanci zmenu programu prijali.
Program jednohlasne schválili: Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta,
Džubanský Ján, Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav.
OZ ďalej pokračovalo v rokovaní podľa programu zasadnutia.
Program:
1.Otvorenie zasadnutia OZ
2.Kontroloa uznesenia OZ
3.Schválenie programu zasadnutia OZ
4.Štatút obce Bracovce,
5.Monitorovanie rozpočtu za I.polrok 2015,
6.Rekonštrukcia nehnuteľnosti na futbalovom ihrisku – informácia
7.Revitalizácia parku – Informácia
8.Podané projekty od 01 – 08/2015 informácia
9.Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
K bodu: 4
Štatút obce Bracovce
Predložila starostka obce, poslanci obdŕžali na preštudovanie a prípadné pripomienky.
Nakoľko z prítomných poslancov nemal nikto pripomienku, až na l ospravedlneného, ktorý
informoval starostku, že Rada obce môže sa zrušiť, nakoľko sú v nej iba 2 poslanci a hlas
starostky je iba poradným hlasom..
Hlasovanie: za: Vladimír Dóci, Martin Šamudovský, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav,

K bodu: 5
Monitorovanie rozpočtu za I .polrok 2015.
Poslanci obdŕžali od hospodárky obce rozpočet a plnenie za I. polrok 2015. K rozpočtu
a k jeho plneniu nikto nemal pripomienky. Starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: za, Dóci Vladimír, Šamudovský Martin, Janošová Iveta, Džubanský Ján
Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav,
K bodu: 6
Rekonštrukcia šatni a bufetu na futbalovom ihrisku-informácia
O prebiehajúcej rekonštrukcií informovala starostka. Doposiaľ na prevedených prácach bolo
preinvestované cca 12000 €. Na budove je potrebné ešte urobiť fasádu z čelnej strany, v bare
vyrovnať podlahu , aby bola v celej miestnosti v rovnakej výške, je potrebné zakúpiť kotol,
radiátory do šatni. Na celkovú rekonštrukciu je potrebné ešte navýšiť finančné prostriedky
cca o 10000,00.- €
Hlasovanie: za Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Džubanský Ján
Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav,

K bodu: 7
Revitalizácia parku - informácia
Na obnovu parku bola podaná žiadosť o dotáciu cestou Obč. združenia-EKOPATRIA.
Žiadosti bolo vyhovené a na obnovu parku bolo schválených 5.500,00.- € V mesiaci
september 2015 bude sa realizovať rekonštrukcia, /vysádzanie stromov a osádzanie lavičiek/.
K bodu: 8
Podané projekty za obdobie 01 – 08/2015
Starostka obce informovala poslancov, že od januára do augusta 2015 podala 8 projektov,
napr. na individuálne potreby obce, na rozšírenie kapacity MŠ,. na sanáciu miest s nezákonne
uloženým odpadom, revitalizáciu grófskeho parku, na kamerový systém obce. Pracuje sa aj
na ďalších projektoch a to na rekonštrukcií obecného úradu, ktorý bude podaný do konca
roka.
K bodu: 9
Rôzne
Príplatok k platu starostky
Poslanec obce Šamudovský Martin opäť navrhol, aby sa schválil príplatok pre starostku obce
do výšky 30%, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli prítomní všetci poslanci.
Prácu starostky za 8 mesiacov zhodnotil kladne, podala viacero projektov bez pomoci
poslancov, urobila sa oprava multifunkčného ihriska, vymenili sa okná za plastové a urobila
sa oprava fasády na ŠJ, robí sa veľká rekonštrukcia na budove pre šport na miestnom
ihrisku, vymaľovali sa zábrany okolo futbalového ihriska. Kladne zhodnotil prácu a poslanca
Šamudovského podporil a s 30% navýšením súhlasil poslanec Miroslav Žofčák. Poslanci
Dóci, Bakaľár a Džubanský navýšenie nepodporili, zhodli sa na tom, že prácu a navýšenie
príplatku k mzde zhodnotia až o rok. Poslankyňa Janošová sa kladne vyjadrila k práci za 8
mesiacov a súhlasila s navýšením o 20%.
Hlasovanie: za 3 poslanci: Šamudovský, Žofčák, Janošová,
proti: 3 poslanci: Dóci ,Bakaľár, Džubanský,

K bodu:9/1
Rôzne
Odpady - informácia
Starostka obce informovala poslancov, že od 1.1.2016bude platiť nový zákon o odpadoch je
potrebné upraviť VZN o odpadoch, je potrebné zvýšiť poplatok od občanov, nakoľko obec
dopláca za uskladnenie TKO. Je potrebné doriešiť drobný stavebný odpad, nakoľko občania
rekonštruujú svoje rodinné domy a tým dochádza k zvýšenému množstvu drobného stavebné
odpadu. Obec nemá priestory, kde by tento drobný stavebný odpad ukladal a taktiež nemá
finančné prostriedky na jeho likvidáciu. Likvidácia l veľkokapacitného kontajnera so
stavebným odpadom predstavuje čiastku cca od 200 do 400,00 €, čo pre obec predstavuje
vysokú čiastku..

K bodu:9/2
Rôzne
Tatár Vojtech Bracovce 231 – žiadosť o výpomoc
Žiadosť bola prejednaná, poslanci sa zhodli na tom, že pri nástupe do škôl deti dostanú
pomôcky, hmotná výpomoc sa im poskytne vo forme ošatenia.. Žiadateľovi bolo písomne
odpovedané.
K bodu:9/3
Rôzne
COOP-Jednota Bracovce- Pohostinstvo -kúpa
Starostka obce informovala poslancov, že podala žiadosť na COOP Jednotu Michalovce
o vypracovanie posudku, v prípade odkúpenia pohostinstva do vlastníctva obce za účelom
zriadenia denného stacionára pre prestarlých občanov

K bodu:9/4
Rôzne
Verejné zhromaždenie občanov obce
Starostka obce informovala poslancov
v jesenných mesiacoch/november 2015/
uskutočnenia VZ bude oznámený.

o príprave verejného zhromaždenia občanov
a požiadala poslancov o ich účasť. Dátum

K bodu:9/5
Rôzne
Oboznámenie s akciami na mesiac 08-12/2015 - informácia
Starostka informovala poslancov, že na obdobie august až december 2015 sú pripravované
akcie:28.8.2015 Vatra zvrchovanosti, 18.11.2015 Úcta k starším, 13.12.2015 Vianočné
posedenie spojené s Mikulášom,

K bodu: 9/6
Rôzne
Materská škola – informácia.
V krátkosti informovala poslancov starostka o počte detí, ktoré nastúpia 1.9.2015 do MŠ. Je
zapísaných 26 detí, o nástup do MŠ je vyšší záujem, 2 detí boli nevybavené. MŠ priestorovo
nepostačuje pre zvýšený počet detí.
K bodu:9/7
Rôzne
Kanalizácia
Starostka informovala poslancov, že v mesiaci júl 2015 z jej iniciatívy vyšiel návrh
o požiadanie VVS a.s. v Košiciach o technický návrh odkanalizovania Mikroregiónu
Poondavie. Nakoľko návrh/koncepciu spracovanú nemali, ten bol spracovaný v mesiaci
august. Na riešení kanalizácie sa pracuje.

Diskúsia:
Vystúpili s dotazmi:
- Džubanský Ján – mal požiadavku na zvýšenie finančných prostriedkov pre OŠK
Bracovce , nakoľko 1000,00.-€ im nepostačuje na vedenie klubu, na jeho dotaz
mu bolo odpovedané, aby predložili na ďalšie zasadnutie OZ návrh rozpočtu
Kolesnáčová – starostka informovala, že v kuchyni KD sa urobil nový odpad,
nakoľko voda z kuchynského drezu zlé odtekala, vymenili sa okná na ŠJ a urobila sa fasáda
na budove, opravili sa regály v sklade ŠJ a žľaby na budove,
- Kovács – mal požiadavku, aby na klube, kde sa schádzajú boli urobené mreže pre
zabránenie krádeže nakoľko v klube sú hodnotné veci.
Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu, starostka obce dala schváliť
uznesenie, zasadnutie OZ ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza bola ukončená
o 20,30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Džubanský Ján, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce:21.08.2015

starostka obce:
Mgr. Kolesnáčová Ivana

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
21.augusta 2015 o 18,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
Kontrola plnenia uznesení zo dňa:12.06.2015
uz. čj. 51//015

zo dňa: 12.06.2015

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 prijatých uznesení OZ zo dňa:12.06.2015

Bracovce: 21.08.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 52/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 21.augusta 2015

K bodu: 3
Schválenie programu OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Program rokovania OZ so zmenou, vynechaním bodu 6 – PHSR –návrhy, pripmienky
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ,
2. Kontrola uznesenia OZ,
3. Schválenie programu zasadnutia OZ,
4. Štatút obce Bracovce,
5. Monitorovanie rozpočtu za I. polrok 2015,
6.Rekonštrukcia šatni a bufetu na futbalovom ihrisku- informácia,
7.Rrevitalizácia parku – informácia,
8.Podané projekty od 01 – 08/2015-informácia,
9 Rôzne,
10.Diskusia,
11 Návrh na uznesenie,
12 Záver

Hlasovanie: za6 poslanci, Dóci Vladimír ,Šamudovský Martin, Džubanský Ján,
Janošová Iveta, Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav,

Bracovce:21.08.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 53/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 21.augusta 2015

K bodu: 4
Štatút obce Bracovce
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1. Štatút obce Bracovce
Hlasovanie: za 4 poslanci, Martin Šamudovský, Vladimír Dóci, Džubanský Ján,
Iveta Janošová, Ing. Bakaľár Vladimír, Žofčák Miroslav,

Bracovce: 21.08.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.54/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:21.augusta 2015

K bodu:5
Monitorovanie rozpočtu za I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Berie na vedomie:
1./ Monitorovanie rozpočtu za I.polrok 2015

Bracovce: 21.08.2015

PhDr.Kolesnáčová Ivana

starostka obce
UZNESENIE čj.55/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:21.augusta 2015

K bodu: 7
Rekonštrukcia šatní a bufetu na futbalovom ihrisku
Obecné zastupiteľstvo Obce Bracovce
Schvaľuje:
1./ Navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu šatní, bufetu a okolia na futbalovom
ihrisku o sumu: 10 000,00 €.
2./ Použitie finančných prostriedkov z RF vo výške 22 000,00 € na rekonštrukciu šatni, bufetu
a okolie na futbalovom ihrisku.
Hlasovanie: za 6 poslanci: Vladimír Dóci, Džubanský Ján, Janošová Iveta
Šamudovský Martin, Ing. Bakaľár Vladimír,
Žofčák Miroslav,

Bracovce: 21.08. 2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenie čj.56/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:21.júna 2015

K bodu: 8
Rôzne
Príplatok k platu starostke obce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Neschvaľuje:
1./ Navýšenie platu starostke obce
Hlasovanie za: 3poslanci, Šamudovský Martin, Žofčák Miroslav, Janošová Iveta,
proti:3 poslanci, Dóci Vladimír, Ing. Bakaľár Vladimír, Džubanský Ján

Bracovce:21.08.2015

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

Uznesenia č.j.51 - 56/2015 schválili poslanci: Dóci Vladimír, Šamudovský Martin,
Džubanský Ján, Janošová Iveta, Žofčák
Miroslav, Ing. Bakaľár Vladimír,

