OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 25. januára 2019 o 17.00 hod. v malej zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo

OSPRAVEDLNENÍ:

X

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
VZN č. 5/2019 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce
6. Program odpadového hospodárstva Bracovce 2016-2020
7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
8. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce
9. Zriadenie komisií
10. Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
11. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
PRIEBEH ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Ivana Kolesnáčová,
ktorá privítala poslancov a prítomných na zasadnutí. Skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní
všetci siedmi poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Ján
Džubanský a Marek Dóci.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2018 vykonala
starostka obce, ktorá poslancov oboznámila s prijatými uzneseniami a konštatovala, že
uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia.
K bodu 4:
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Starostka obce predložila návrh programu na rokovanie OZ, ktorý poslanci obdŕžali
v pozvánke. Poslanci nemali k predloženému programu žiadne pripomienky. Starostka obce
navrhla doplniť program rokovania o bod 12. Poskytnutie dotácie od obce Bracovce pre
organizácie. Poslanci s doplnením súhlasili a návrh programu zasadnutia OZ bol následne
schválený bez pripomienok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Návrh programu:
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2.
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5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
VZN č. 5/2019 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce
6. Program odpadového hospodárstva Bracovce 2016-2020
7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
8. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce
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14. Diskusia
15. Záver

K bodu 5:
VZN č. 5/2019 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce
Starostka obce informovala poslancov o proteste prokuratúry proti všeobecne
záväznému obce Bracovce č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi. Návrh prokuratúry je toto VZN zrušiť. Starostka obce uviedla: keďže
protest je dôvodný, navrhujem spomínané VZN zrušiť a nahradiť ho novým VZN č. 5/2019
o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce. Po týchto informáciách starostka
obce smerovala otázku na poslancov, či má niekto niečo na spripomienkovanie, prípadne
doplnenie k návrhu VZN č. 5/2019 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce..
Všetci poslanci boli s návrhom VZN oboznámení, nemali pripomienky a súhlasili s prijatím
nového VZN, a tým aj so zrušením VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
Protest prokuratúry proti všeobecne záväznému obce Bracovce č. 2/2010 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi poslanci berú na vedomie.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 6:
Program odpadového hospodárstva Bracovce 2016-2020
Poslanci boli starostkou obce informovaní o tom, že bolo potrebné v súlade so zákonom
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov vypracovať Program
odpadového hospodárstva obce Bracovce na roky 2016-2020. Obec, ktorej ročná produkcia
komunálneho odpadu vrátane drobných stavebných odpadov je viac ako 350 t alebo počet
obyvateľov je viac ako 1000 musí vypracovať POH obce a nakoľko ide o strategický dokument,
je potrebné, aby pred schválením obcou bol predložený na schválenie príslušnému orgánu
štátnej správy do štyroch mesiacov od vydania POH kraja. Dňa 20. júla 2018 bola vo Vestníku
vlády SR v čiastke 6, zverejnená Vyhláška Okresného úradu Košice č.1/2018 z 20. júla 2018,
ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky
2016 – 2020.
Navrhnutý POH obce Bracovce bol už schválený na Okresnom úrade - odbor životného
prostredia, Michalovce. K tomuto POH nemali poslanci žiadne pripomienky.
V súvislosti s touto témou sa poslanec Ján Džubanský spýtal, že či obec neplánuje dať do
poriadku zbúranú budovu bývalého družstva. Poznamenal, že okrem toho, že je to nebezpečné,
špatí to okoliu. Starostka na túto otázku reagovala a povedala, že túto tému už riešila a rieši
priebežne. Je to totiž veľmi nákladné keby to chcela dať obec odstrániť, doteraz si týmto
drobným stavebným odpadom pomohlo aj niekoľko občanov pri stavebných prácach pri svojich
domoch. Plánuje sa týmto zaoberať, pretože tiež by to chcela dať do poriadku.

K bodu 7:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Bracovce
Starostka obce informovala poslancov o novom návrhu rokovacieho poriadku. Zmena
nastala v bode, ktorý upravuje vystupovanie prítomných občanov na zasadnutí. Návrh
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Bracovce poslanci obdŕžali v elektronickej
podobe na svoje e-mailové adresy.
Poslanci nemali k tomuto bodu žiadne otázky ani pripomienky. Rokovací poriadok bol
schválený jednohlasne.
Rokovací poriadok tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 8:
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce
Pani starostka v tomto bode oboznámila poslancov, o tom, že nastala zmena v týchto
Zásadách a to v §5 bod 10. Dôvodom kvôli ktorému je tento bod upravený je ten, aby sa
poslanci nemuseli schádzať kvôli tomu, ak je potrebné zakúpenie neodkladných vecí , ku
ktorým je potrebné uznesenie, pretože ak bola suma nakupovaného výrobku vyššia ako 2000
€ bolo potrebné schválenie na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Upravená suma je na 5000 €.
Poslanec Imrich Hrubý sa vyjadril, že si myslí že suma 2000 € môže ostať, nie je potrebné ju
meniť. Myslí si, že nie je problém s tým aby sa zišli ak to bude potrebné. S jeho názorom
súhlasil aj poslanec Anton Mihaľo.
Poslanec Martin Šamudovský súhlasil so zvýšenou sumou, poznamenal, že niekedy by mohol
nasať problém, že kvôli pracovným povinnostiam by sa nedalo zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo a preto je za to, aby sa suma z 2000 € zmenila na 5000 €.
Pani starostka dodala, že stále s poslancami konzultuje, či súhlasia/nesúhlasia, zakúpenie
strojov, materiálov a iných vecí, ktoré presahujú určitý finančný limit a je potrebné to zakúpiť.
Ostatní poslanci nemali námietky ani pripomienky.
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce sú v prílohe tejto zápisnice.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák
Proti: Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Zdržali sa: 0

K bodu 9:
Zriadenie komisií
V tomto bode pani starostka oboznámila, že podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z.z. je potrebné zriadiť Komisiu verejného záujmu. Zriadenie ďalších
komisií nechala pani starostka na rozhodnutí poslancov.
Poslanci sa dohodli, že nie je potrebné mať zbytočne veľa komisií, no spoločne sa zhodli
na zriadení Finančnej komisie.
Komisia verejného záujmu: Marek Dóci, Anton Žofčák
Predseda komisie: Martin Šamudovský
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Komisia finančná: Anton Mihaľo, Eva Hrabovská
Predseda komisie: Imrich Hrubý
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 10:
Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
Starostka obce informovala poslancov o tom, že v rozpočte je schválených z vlastných
zdrojov 30.000 eur na túto stavbu a 30.000 eur je schválených z dotácie Ministerstva vnútra
SR. Nakoľko táto suma nepostačuje na financovanie stavby, je potrebné navýšenie sumy
v rozpočte na túto stavbu. Nakoľko je táto otázka časovo aj finančné náročná, poslanci sa
dohodli na tom, že spolufinancovaním Prestavby objektu na hasičskú zbrojnicu sa budú
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 11:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
Všetci poslanci boli oboznámení so zásadami odmeňovania poslancov OZ. Nastala
menšia zmena oproti predchádzajúcim zásadám. Zmenila sa výška odmeny za zasadnutie a to
z 10 € na 20 €, pri pracovnej porade je to z 5 € na 10 €.
K tomuto bodu neboli žiadne námietky ani pripomienky.
Zásady odmeňovania poslancov OZ sú súčasťou príloh zápisnice.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 12:
Poskytnutie dotácie od obce Bracovce pre organizácie
Bolo potrebné prijať uznesenie o poskytnutí dotácie od obce Bracovce pre organizácie,
ktoré mali v rozpočte schválenú dotáciu.
OŠK Svornosť Bracovce 6.000 €, JDS ZO Bracovce 1.000 €, MIHRA- 1.000 €, Bracovskí
chlopi 600 € a OZ Bracovčatá 200 €.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 13:
Rôzne
13/1 Predbežný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Bracovce na rok 2019
- Poslanci sa dohodli na predbežných termínoch, ktorý je v prílohe zápisnice.
13/2 Bracovčan- noviny 2018
- Pani starostka oboznámila poslancov s tým, že plánuje vydanie novín Bracovčan za rok
2018, v ktorých zhrnie čo sa v obci udialo, uskutočnilo a zrealizovalo.
13/3 GDPR
- Poslanci podpísali súhlasy so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov
13/4 Akcie- uskutočnené
- Pani starostka informovala o akciách, ktoré sa uskutočnili v mesiaci december : akcia
Mikuláš a Obecné zabíjačkové hody, tieto akcie mali pozitívny ohlas u ľudí
- Začiatkom januára sa uskutočnil Trojkráľový koncert, ktorý organizovala obec
Bracovce a Bracovskí chlopi
Akcie, ktoré sú plánované na najbližšie obdobie:
- 2.2.2019 XXV. Bracovský bál
- 2/2019 Uvítanie detí do života
- 10.3.2019 MDŽ

13/5 Publikácia Miestna samospráva- poslanci obdŕžali publikáciu, ktorú majú možnosť
si naštudovať, a ozrejmiť si fungovanie miestnej samosprávy.
13/6 Publikácia Preslávili Bracovce
Pani starostka informovala poslancov o tom, že pán Tibor Pirč jej poskytol podklady
o osobách, ktoré pochádzajú z Bracoviec a svojou prácou sa preslávili doma, prípadne v
zahraničí. Má záujem na tom, aby sa vydala publikáciu o týchto osobnostiach, ktorí
preslávili našu obec Bracovce. Poslanci sa zhodli na tom, že nápad je dobrý, len
uskutočnenie bude skôr nereálne a to z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov.

K bodu 14:
Diskusia
V diskusií vystúpil poslanec Anton Mihaľo, ktorý mal otázku, ako je to s kronikou, kto
ju píše a či sa vôbec píše. Odpoveď pani starostky bola, že sa píše. Aj tento rok sa predloží na
zasadnutí OZ návrh na zápis do kroniky. Pán Anton Mihaľo dodal, že by bolo vhodné nájsť
nejakú osobu, ktorá by sa venovala kronike, aby sa to každý rok nepresúvalo z jednej osoby na
druhú. Starostka obce oslovila viaceré osoby z obce, ale tie záujem o písanie kroniky
neprejavili.

K Bodu 15:
Záver
Obecné zastupiteľstvo nepreberalo viac bodov programu. Starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. Schôdza bola ukončená 19:15 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ján Džubanský
Marek Dóci
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 25. januára 2019

..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

