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: 1. apríla 2016 o 16.00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÍ:
NEOSPRAVEDLNENÝ:
NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie zasadnutia OZ občanov
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Predloženie vyúčtovania – rekonštrukcia priestorov na ihrisku
5. Schválenie spoluúčasti – dotácia na kamerový systém
6. Zápis do kroniky za rok 2015
7. Zámer s knižnicou na ďalšie obdobie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 občanov na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutie
OZ je uznášaniaschopné, zo 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 2 poslanci sa ospravedlnili
pre náhle odvolanie do práce, 1 poslanec je služobne vzdialený v Prahe.
K bodu:2
Kontrola uznesenia
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 12.2.2016, kde
skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené, prípadne 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 Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Džubanský Ján, Hrubý Imrich,
NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia OZ ,
Kontrola uznesenia
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Predloženie vyúčtovania – rekonštrukcia priestorov na ihrisku
Schválenie spoluúčasti – dotácia na kamerový systém
Zápis do kroniky za rok 2015
Zámer s knižnicou na ďalšie obdobie
Schválenie spoluúčasti – dotácia na telocvičňu
Úprava platu starostky obce a hl. kontrolórky na základe zverejnenia priemernej
nominálnej mesačnej mzdy v národnom hosp. za rok 2015 podľa štatistického úradu
Informatívna správa hl. kontrolórky o činnosti za rok 2015
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver.

K bodu: 4
Predloženie vyúčtovania – rekonštrukcia priestorov na ihrisku
Starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie prác na skončenej rekonštrukcií priestorov
na futbalovom ihrisku. Na rekonštrukciu celej budovy bolo schválených 22.000 €, z ktorých
bolo vyčerpaných 21.000 €. Vyúčtovanie bolo položkovite rozpísané na materiál a práce, boli
predložené kópie účtovných dokladov. Poslanci požadovali súpis vykonaných prác. Súpis
vykonaných prác bude po spracovaní odoslaný poslancom e-mailom a zároveň bude
zverejnený na webovej stránke obce - informovala starostka.

K bodu: 5
Schválenie spoluúčasti – kamerový systém
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci september 2015 bol vypracovaný
a podaný projekt na ,,Mnitorovací kamerový systém Bracovce I. etapa“. Vo februári 2016
bol komisiou na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie finančne podporený. Pre
obec bola schválená dotácia 9 000,00 € so spoluúčasťou obce vo výške 2 500,00 €.
Poslanci po prehodnotení tejto akcie nemali pripomienky a za schválenie spoluúčasti
zahlasovali.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Hrubý Imrich, Džubanský Ján

K bodu: 6
Zápis do kroniky za rok 2015
Zápis do kroniky za rok 2015 predložila pracovníčka knižnice. Poslanci tento zápis obdŕžali
na svoje e-mailové adresy k prečítaniu a k doplneniu, prípadne pozmeneniu zápisu. So
spracovaným materiálom neboli spokojní, nakoľko v zápise neboli podchytené fakty,
udalosti, ktoré sa počas celého roku 2015 v obci udiali. Poslanci doporučili tento zápis
doplniť o nimi predložené pripomienky prejednať na ďalšom zasadnutí OZ.

K bodu: 7
Zámer s knižnicou na ďalšie obdobie
Starostka obce informovala poslancov, že v najbližších mesiacoch za začne s rekonštrukciou
MŠ, na ktorú bola poskytnutá dotácia. Rekonštrukciou MŠ sa zasiahne aj do priestorov
knižnice a obradnej miestnosti. Knižnica je nefunkčná, stagnujúca, nemá žiadnych čitateľov.
Poslanci po prehodnotení sa uzhodli, že knižnicu treba zrušiť, knihy protokolárne premiestniť
do knižnice ZŠsMŠ Bracovce, prípadne do archívu obce.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, , Janošová Iveta, Dubanský Ján

K bodu. 8
Schválenie spoluúčasti – dotácia na telocvičňu
Zastupujúci riaditeľ ZŠsMŠ Mgr. Peter Novák informoval poslancov o podanej žiadosti
o dotáciu na telocvičňu pri ZŠsMŠ v mesiaci marec starostkou obce. Žiadosť o dotáciu bola
schválená na kapitálové výdavky, v sume: 30 000.-€ spoluúčasť 10.000,-€, na bežné výdavky,
v sume: 2 300.-€ spoluúčasť 230,-€ . Spoluúčasť pre poslancov bola vysoká, dotazovali sa p.
starostky či obec má finančné prostriedky na také vysoké % spoluúčasti. Zastupujúci riaditeľ
ZŠsMŠ Mgr. Peter Novák vystúpil, že ZŠsMŠ nájde časť finančných prostriedkov vo výške
5.000, -€ na spoluúčasť. Poslanci tento bod odročili na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu: 9
Úprava platu starostky a hlavnej kontrolórky na základe zverejnenie priemernej
nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015 na základe štatistického úradu
O úprave platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce informovala hospodárka obce,
nakoľko je potrebné schváliť zmenu rozpočtu na kap. mzdy na základe úpravy platu podľa
priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015.
Plat starostky obce sa upravuje na 1457.- € so spätnou platnosťou od 1.1.2016, plat hlavnej
kontrolórky obce sa upravuje na 120,64€ so spätnou platnosťou od 1.1.2016.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta, Džubanský Ján

K bodu: 10
Informatívna správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2015
Správu o svojej činnosti za rok 2015 písomne predložila hlavná kontrolórka obce. Správa
tvorí prílohu zápisnice

K bodu: 11
Rôzne

Súhlas so zriadením elokovaného pracoviska pre Súkromnú základnú umeleckú školu
Starostka obce informovala poslancov, že SZUŠ vo Vojčiciach, podala žiadosť o zriadenie
elokovaného pracoviska na ZŠsMŠ v Bracovciach.
Poslanci so zriadením elokovaného pracoviska bez pripomienok súhlasili.
Hlasovanie: Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Hrubý Imrich, Džubanský Ján,

K bodu: 11/1
Rôzne
Zaujatie stanoviska OZ k pracovno-právnemu sporu s bývalou zamestnankyňou
Obec Bracovce 16.3.2016 obdŕžala od zastupujúceho riaditeľa ZŠsMŠ žiadosť o zaujatie
stanoviska k ďalšiemu riešeniu sporu s bývalou zamestnankyňou. Spoluprácu pri riešení sporu
ponúkol JUDr. Adam – advokát. S riaditeľom ZŠsMŠ majú urobiť právne kroky k ukončeniu
právneho sporu.

K bodu: 11/2
RôzneZverenie majetku obce do správy ZŠsMŠ – rekonštrukcia fasády a okien na budove ŠJ
Bracovce.
Informovala hospodárka obce, že Obec Bracovce je vlastníkom nehnuteľnosti budov ZŠsMŠ ,
súčasťou budov je aj ŠJ. Na budove bola prevedená rekonštrukcia fasády a okien v sume:
10 228,58 €. V zmysle § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a „ Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce“ odovzdanie majetku do správy podlieha vždy
schváleniu nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov OZ. Protokol o zverení majetku
Obce Bracovce do správy ZŠsMŠ sa preto predkladá na schválenie.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a za zverenie majetku zahlasovali.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta, Džubanský Ján

K bodu: 11/3
Rôzne:
Zverenie majetku obce do správy ZŠsMŠ – rekonštrukcia okien na telocvični ZŠsMŠ
Informáciu tak isto k tomu bodu predložila hospodárka obce. Budova je vo vlastníctvom
obce na budove bola prevedená rekonštrukcia okien v sume: 7 058,48 €.
V zmysle § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a „ Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce“ odovzdanie majetku do správy podlieha vždy schváleniu
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov OZ. Protokol o zverení majetku Obce
Bracovce do správy ZŠsMŠ sa preto predkladá na schválenie.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a za zverenie majetku zahlasovali.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta, Džubanský Ján

K bodu: 11/4
RôzneInformácia o odstúpení z funkcie predsedu komisie školstva, kultúry športu a mládeže
Starostka obce informovala poslancov , že obdŕžala žiadosť od Ing. Vladimíra Bakaľára odstúpenie z funkcie predsedu komisie školstva, kultúry mládeže a športu.
Svoje odstúpenie zdôvodnil vysokým pracovným zaťažením.

K bodu: 11/5
Rôzne
Voľba predsedov – komisie školstva, kultúry, športu a mládeže a komisie finančnej
a sociálnych vecí
Voľba predsedu kom. školstva, kultúry, športu a mládeže bola odročená na ďalšie zasadnutie
OZ, nakoľko navrhnutá poslankyňa sa vyjadrí na najbližšom zasadnutí OZ, či funkciu
predsedu komisie príme.
Za predsedu komisie finančnej a soc. vecí bol, zvolený poslanec Džubanský Ján.

K bodu: 11/6
Rôzne
Informácia o akciách na ďalšie obdobie
Starostka obce informovala poslancov OZ o pripravovaných akciách: Noc s Andersenom
8.4.2016, traktorparáda: 7.5.2016, a MDD 4.6.2016. Vyzvala poslancov, aby sa akcií
zúčastňovali a boli nápomocní pri príprave .
Diskusia:
Vystúpili s dotazmi a pripomienkami
- Kolesnáčová – starostka obce informovala poslancov , že na najbližšie zasadnutie OZ
pripraví nové „ Zásady odmeňovania poslancov“ .
- Ondo-Eštok Tibor- pripomienka, že poniektorí členovia komisie a poslanci sa chcú
vzdať odmeny, ale na základe súčasne platných Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií to nie je možné. Zároveň navrhuje, či nie možnosť zasielať SMS
správy do domácnosti v obci - informácia, čo sa bude diať v obci.
- Kižik Vladislav - pripomienka ako sa bude likvidovať drobný stavebný odpad
- Kolesnáčová –odpovedala na dotaz, že DSO sa bude vážiť na hospodárskom dvore
spoločnosti AGROK s.r.o. Topoľčianky a zberať sa bude na dvore DP čd. 169 do
veľkokapacitných kontajnerov. Poplatok za kg odpadu je 0,055 €
- Kovács – pripomienka, že na dvore č.d. 87 je neporiadok, rozmnožené veľké
množstvo hlodavcov/potkanov, ktoré sa pohybujú aj po dvore ich rodinného domu.
Deti sa na dvore nemôžu hrať, upozorniť vlastníkov rodinného domu čd. 87.
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:
Džubanský Ján, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce: 01.04.2016
PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

OBEC

BRACOVCE

- OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
1. apríla 2016 o 16,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
uz. čj. 10/2016
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: 12.2.2016

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 11/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:1.apríla 2016

K bodu: 3
Schválenie návrhu programu rokovania zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Návrh programu rokovania OZ s doplnenými bodmi programu
Návrh programu.
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Predloženie vyúčtovania – rekonštrukcia priestorov na ihrisku
5. Schválenie spoluúčasti – dotácia na kamerový systém
6. Zápis do kroniky za rok 2015
7. Zámer s knižnicou na ďalšie obdobie
8. Schválenie spoluúčasti – dotácia na telocvičňu
9. Úprava platu starostky obce a hl. kontrolórky na základe zverejnenia priemernej

10.
11.
12.
13.
14.

nominálnej mesačnej mzdy v národnom hosp. za rok 2015 podľa štatistického úradu
Informatívna správa hl. kontrolórky o činnosti za rok 2015
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver.

Hlasovanie:za 4 poslanci, Dóci Vladimír , Janošová Iveta, Hrubý Imrich,
Džubanský Ján

Bracovce:01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.12/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016

K bodu: 5
Schválenie spoluúčasti – dotácia na kamerový systém
Schvaľuje:
1.Spoluúčasť obce vo výške 2 500 ,00 € dotácia z Ministerstva vnútra vo výške 9 000,00 € na
monitorovací kamerový systém Bracovce I.etapa
Hlasovanie: za : 4 poslanci, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, , Janošová Iveta,
Džubanský Ján

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.13/1416
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016

K bodu 7.
Zámer s knižnicou na ďalšie obdobie
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1.Zrušiť knižnicu, knihy presunúť do knižnice ZŠsMŠ na základe protokolu o
zverení majetku obce
Hlasovanie: za: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich Hrubý, Janošová Iveta,
Džubanský Ján,

Bracovce:01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 14/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016
K bodu:9
Úprava platu starostky obce a hl. kontrolórky na základe zverejnenia priemernej
nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015 podľa štatistického
úradu
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti mzdy z dôvodu úpravy platu starostky obce
a hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie za: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta,
Džubansky Ján,

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj .15/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa 01.04.2016
K bodu:10
Informatívna správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1.Informatívnu správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015

Bracovce:01.04.2016

PhDr Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.16/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016
K bodu: 11- Rôzne
Súhlas so zriadením elokovaného pracoviska pre SZŠ Vojčice
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Súhlasí:
1. Zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy Hlavná 263 Vojčice
v ZŠ Bracovce s účinnosťou od 1.9.2016
Hlasovanie za: 4 poslanci Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta,
Džubanský Ján,

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.17/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:01.04.2016
K bodu:11/1
Stanovisko OZ k pracovno-právnemu sporu s bývalou zamestnankyňou
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1. Informáciu o podanej žalobe na Okresný súd Michalovce proti ZŠsMŠ bývalou
zamestnankyňou p. Tomášovou Máriou

Bracovce:01.04. 2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 18/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:01.04.2016
K bodu: 11/2
Rôzne- Zverenie majetku obce do správy ZŠsMŠ-rekonštrukcia fasády a okien na
budove ŠJ Bracovce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Protokol o zverení majetku obce Bracovce do správy ZŠsMŠ – rekonštrukcia fasády
a okien na budove ŠJ Bracovce v sume: 10 228,58 €.
Hlasovanie proti:: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta,
Džubanský Ján,

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 19/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016

K bodu: 11/3
Rôzne: Zverenie majetku obce do správy ZŠsMŠ – rekonštrukcia okien na telocvični
ZŠsMŠ Bracovce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Protokol o zverení majetku Obce Bracovce do správy ZŠsMŠ- rekonštrukcia okien na
telocvični ZŠsMŠ v sume: 7 058,48 €.
Hlasovanie za: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Hrubý Imrich, Janošová Iveta
Džubanský Ján,

Bracovce:01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 20/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016

K bodu:11/4
Rôzne- Informácia o odstúpení z funkcie predsedu komisie kulttúry, školstva, mládeže
a športu
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1. Informáciu o odstúpení z funkcie predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
Ing. Vladimíra Bakaľára.

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 21/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 01.04.2016

K bodu:11/5
Voľba predsedu komisie finančná a sociálnych vecí
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Volí:
1. Za predsedu komisie : finančná a sociálnych vecí Jána Džubanského

Bracovce: 01.04.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

