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: 12. februára 2016 o 16.00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Dóci Vladimír, Šamudovský Martin, Janošová Iveta,
Hrubý Imrich, Žofčák Miroslav

OSPRAVEDLNENÝ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:

Ján Džubanský, Ing. Vladimír Bakaľár
X

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. VZN o financovaní MŠa zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
5. VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane
6. PRV na roky 2015-2020/2022/
7. Odkúpenie pozemku – kompostovisko
8. Komisia na ochranu verejného záujmu - návrh
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné, nakoľko zo 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci, 2 poslanci sa ospravedlnili
a zahájila rokovanie OZ.

K bodu:2
Kontrola uznesenia
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2015, kde
skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené, alebo sa plnia priebežne.

K bodu:3
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Starostka predložila návrh programu na rokovanie OZ, ktorý poslanci obdŕžali v pozvánke
a doplnila ešte o 3 body jednania. Poslanci k predloženému návrhu programu rokovania
nemali pripomienky. Program sa s doplnenými bodmi bez ďalších pripomienok schválil.
Hlasovanie: za 5 poslanci Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Janošová Iveta,
Hrubý Imrich, Žofčák Miroslav,
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
5. VZN o financovaní MŠ a zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
6. VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane
7. PRV na roky 2015-2020/2022/
8. Odkúpenie pozemku – kompostovisko
9. Komisia na ochranu verejného záujmu
10. Spoluúčasť obce na rekonštrukcií Telocvične pri ZŠsMŠ
11. Osvetlenie miestneho cintorína
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver.

K bodu: 4
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
Bod jednania bol vypustený, nakoľko pre náhlu nemoc hlavná kontrolórka sa nedostavila na
zasadnutie OZ. Bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie OZ.
K bodu: 5
VZN o financovaní MŠ a zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN, ktoré obdŕžali na svojich e-mailových
adresách, k prekontrolovania a doplneniu alebo k zmene. Zo strany poslancov ani občanov
obce neboli žiadne pripomienky ani dotazy a VZN bolo schválené.
Hlasovanie za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Janošová
Iveta, Hrubý Imrich,
K bodu: 6
VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane volieb.
Ďalší návrh VZN poslanci obdŕžali taktiež na svojich e-mailových stránkach k preštudovaniu
a k prípadnému doplneniu.
Poslanci k návrhu VZN nemali pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Hrubý
Imrich, Janošová Iveta,

K bodu: 7
PRV na roky 2015-2020/2022/
Ďalším bodom bolo prejednanie rozsiahleho materiálu, ktorý taktiež mali na svojich
stránkach. K návrhu PRV nemal z prítomných poslancov nikto pripomienku a nebola žiadna
pripomienka zo strany občanov obce, ktorí si na stránke obce mohli tento materiál prečítať.
Hlasovanie za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Žofčák
Miroslav, Janošová Iveta,

K bodu. 8
Odkúpenie pozemku – kompostovisko
Starostka predložila návrh na odkúpenie pozemku, kde sa t.č. nachádza kompostoviskoskládka na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Nezodpovední občania na túto skládku
vyvážajú aj odpad, ktorý v pravidelných intervaloch vyváža z obce spoločnosť FÚRA, s.r.o.
Táto parcela nie je vo vlastníctve obce a z toho dôvodu má obec záujem o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov a odkúpenie par. vo výmere 2686 m2 za 1,50 €/ m2. Poslanci tento
návrh schváli bez pripomienok.
Hlasovanie za: 5 poslanci , Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Janošová
Iveta, Hrubý Imrich,
K bodu: 9
Komisia na ochranu verejného záujmu
Z prítomných poslancov vzišla otázka, akú úlohu plní táto komisia. Po vysvetlení starostkou
obce, že táto komisia sa zaoberá daňovými priznaniami verejných činiteľov obce, ktoré
podávajú do konca marca príslušného roka zhodli sa na tom, že po preštudovaní príslušného
materiálu táto komisia bude predmetom jednania na ďalšom zasadnutí OZ.

K bodu: 10
Súhlas so spoluúčasťou obce vo výške 10% na rekonštrukciu telocvične pri ZŠsMŠ
S prednesením výzvy na rekonštrukciu telocvične vystúpil zastupujúci riaditeľ ZŠsMŠ Mgr.
Novák. Informoval poslancov, o termíne podávania žiadosti, t.j. do 4.3.2016 a o spoluúčasti
na tomto projekte. Na telocvični je potrebné zrekonštruovať cvičebný priestor – obvodové
steny, palubovka, kúrenie, dvere v šatniach je potrebné zrekonštuovať: elektroinštaláciu,
sprchy, podlahu, obvodové steny, okná, dvere. Poslanci sa zhodli, že výzvu je potrebné podať
a súhlasili aj so spoluúčasťou vo výške 10 % na kapitálové výdavky a 5 % na bežné výdavky.
Hlasovanie: za 5 poslanci, Šamudovský Martin, Vladimír Dóci, Žofčák Miroslav,Hrubý
Imrich, Janošová Iveta,

K bodu: 11
Osvetlenie miestneho cintorína
Starostka obce informovala poslancov, že je možnosť podať žiadosť na výzvu - osvetlenie
miestneho cintorína, spoluúčasť obce je vo výške 5 %. Poslanci nemali žiadne pripomienky,
tento návrh schváli a so spoluúčasťou súhlasili.
Hlasovanie: 5 poslanci Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav,Janošová
Iveta, Hrubý Imrich,

K bodu: 12
Rôzne
Poistenie majetku obce-DS, DP
Starostka predložila poslancom návrh na poistenie budovy Domu smútku a Drobnej
prevadzkárne, ktoré sú v správe obecného úradu proti živelným a vodným udalostiam.
Poslanci s poistením týchto budov nesúhlasili.
Hlasovanie : proti: 5 poslanci , Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová
Iveta, Žofčák Miroslav,

K bodu: 12/1
RôznePrenájom- kúpa pozemku Slavorím Rezanka.
Slavomír Rezanka majiteľ pozemku pri futbalovom ihrisku predložil žiadosť o odpredaj,
alebo prenájom časti pozemku, ktorého je vlastníkom . Na pozemku je využívané parkovisko
obcou pri športových akciách. Poslanci sa uzhodli na vyvolaní spoločného jednania
s majiteľom pozemku na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu: 12/2
Rôzne:
Vyhodnotenie akcie: Ples 2016
Starostka obce predložila vyúčtovanie akcie „ Ples“ 2016 , ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Organizátormi akcie boli Džubanský a Ing. Bakaľár Vladimír.

K bodu: 12/3
RôzneInformácia o pripravovaných akciách
Poslanci boli starostkou obce informovaní, že 13.3.2016 sa pripravuje akcia „ MDŽ“ pre
ženy našej obce v KD o 15,00 hod. Na akcií vystúpi folklórny súbor „ Pacerki“ z Budkoviec

K bodu: 12/4
Rôzne
Plán zasadnutia OZ na rok 2016
Poslanci obdŕžali „Plán.„ zasadnutia OZ na rok 2016. Na rok 2016 je naplánovaných 5
zasadnutí.
K bodu: 12/5
Rôzne
Informácia o prenájme nehnuteľného priestoru
Starostka obce informovala poslancov OZ o prenájme priestorov na futbalovom ihrisku- časť
bufet. Od 1.1.2016 je nájomcom Ondrej Tatár Bracovce čd.29. Zmluva o prenájme je
zverejnená na stránke obce .

Diskusia:
Vystúpili s dotazmi a pripomienkami

-

-

-

Kolesnáčová – starostka obce informovala poslancov o rekonštrukcii a modernizácií
MŠ. Rekonštrukciou sa vytvorí druhá trieda na poschodí v časti súčasnej knižnice
a obradnej miestnosti, rekonštrukcia prebehne v mesiacoch máj – august 2016.
Vyučovanie rekonštrukcie priestorov na futbalovom ihrisku bude predložené na
najbližšom zasadnutí OZ.
Adam Imrich- dotaz, koľko stojí celá rekonštrukcia šatni a bufetu na ihrisku a prečo
obec neprispela na oblastnú výstavu drobnochovateľov v Michalovciach, kde
vystavujú aj občania z obce.
Na tieto otázky zodpovedala starostka – vyúčtovanie bude predložené na najbližšom
zasadnutí a dotácia pre výstavu drobnochovateľov nebola schválená na obecnom
zasadnutí, nakoľko žiadosť obec obdŕžala po zasadnutí OZ.
Kižik Vladislav - pripomienka- dať verejnosti na vedomie koľko stojí celá
rekonštrukcia na futbalovom ihrisku. Občania obce nie sú informovaní.

Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu , starostka obce dala schváliť
uznesenie, zasadnutie OZ ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza bola ukončená
o 19.30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Šamudovský Martin, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce:12.02.2016
PhDr. Kolesnáčová Ivana
Starostka obce

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
12.februára 2016 o 16,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
uz. čj. 1/2016
Kontrola uznesenia zo dňa: 11.12.2015
OZ v Bracovciach podľa § 11 odst. 4 zák.369/1990 Zb o obecnom zriadení v z.n.p

Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o plnení uznesení OZ zo dňa: 11.12.2015

Bracovce:12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.februára 2016

K bodu: 3
Schválenie návrhu programu rokovania zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Program rokovania OZ s doplnenými bodmi programu
Návrh programu.
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
5. VZN o financovaní MŠ a zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
6. VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane
7. PRV na roky 2015-2020/2022/

8. Odkúpenie pozemku – kompostovisko
9. Komisia na ochranu verejného záujmu
10. Spoluúčasť obce na rekonštrukcií Telocvične pri ZŠsMŠ
11. Osvetlenie miestneho cintorína
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
12. Záver.
Hlasovanie:za 5 poslanci, Dóci Vladimír , Šamudovský Martin,
Janošová Iveta, Hrubý Imrich, Žofčák Miroslav,

Bracovce:12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.02.2016

K bodu: 5
VZN o financovaní MŠ a zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
Schvaľuje:
1.VZN o financovaní MŠ a zariadenia školského stravovania na území obce Bracovce
Hlasovanie: za : 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav
Hrubý Imrich, , Janošová Iveta,

Bracovce: 12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.02.2016

K bodu 6.
VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane volieb
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. VZN o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov a počas volebnej kampane volieb
Hlasovanie: za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Hrubý
Imrich, Janošová Iveta,

Bracovce:12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 5/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.02.2016
K bodu:7
PRV na roky 2015-2020/2022/
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. PRV na roky 2015-2020/2022/
Hlasovanie: za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav
Hrubý Imrich, Janošová Iveta,

Bracovce: 12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj .6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.02.2016
K bodu:8
Odkúpenie pozemku – kompostovisko
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje
1. Odkúpenie pozemku par.č. 1109/44 - časť kompostovisko vo výmere 2686 m2 v sume:
4.029 €.
Hlasovanie za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav,
Hrubý Imrich, Janošová Iveta,

Bracovce:12.02.2016

PhDr Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 7/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 12.02.2016

K bodu: 10
Rekonštrukcia telocvične pri ZŠsMŠ
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1.Spoluúčasť obce vo výške 10 % na rekonštrukciu telocvične ZŠ z dotácie MŠVVaŠ-SR
2. Spoluúčasť 5 % na bežné výdavky
Hlasovanie za: 5 poslanci Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav
Hrubý Imrich, Janošová Iveta,

Bracovce: 12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.02.2016
K bodu:11
Osvetlenie miestneho cintorína
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Osvetlenie cintorína so spoluúčasťou 5%, z max výšky dotácie 13.500.- €
a projektovú dokumentáciu osvetlenia v max. výške 500.- €
Hlasovanie za: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich,
Žofčák Miroslav, Janošová Iveta,

Bracovce: 12.02 2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
Starostka obce

UZNESENIE čj. 9/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:12.02.2016
K bodu: 12
Rôzne- Poistenie majetku obce Domu smútku a Drobnej prevadzkárne
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Neschvaľuje:
1.Poistenie majetku obce Domu smútku a Drobnej prevadzkárne proti živelným a vodným
udalostiam.
Hlasovanie proti:: 5 poslanci, Šamudovský Martin, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav,
Hrubý Imrich, Janošová Iveta,

Bracovce: 12.02.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

