OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach mimo plánu činnosti
konaného dňa 11. februára 2019 o 15.30 hod. v malej zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÍ:

René Eštok

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/miest na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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. Previedla kontrolu prítomných poslancov,
zo siedmich poslancov boli prítomní šiesti, jeden poslanec René Eštok sa ospravedlnil.
Skonštatovala, že zasadnutie obecného zastupiteľstva 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, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 25. januára 2019 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. Návrh programu
bol schválený.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/miest na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

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

K bodu 5:
Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
V tomto bode bolo potrebné upraviť výšku spolufinancovania obce. Poslanci sa
zaoberali výškou navýšenia spolufinancovania obce na objekt Prestavba objektu na hasičskú
zbrojnicu, ktorá je v rozpočte 30.000 eur. Poslanci navrhli spolufinancovanie obce vo výške
40.000 € z vlastných finančných zdrojov a 30.000 € zo získanej dotácie
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: Ján Džubanský
Zdržali sa: 0

K bodu 6:
VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane
Návrh VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/miest na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane obdŕžali poslanci e-mailom. Poslanci nemali
k predloženému VZN žiadne pripomienky a návrhy.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7:
Rôzne
V tomto bode sa neprerokovávalo nič.

K Bodu 8:
Diskusia
Pani starostka otvorila diskusiu. Poslanec Martin Šamudovský vystúpil s dotazom
ohľadom kanalizácie. Chcel vedieť ako treba postupovať, aby sa mohol tento zámer začať
realizovať. Pani starostka sa vyjadrila, že je to problematika, ktorú už riešila minulé volebné
obdobie v spolupráci so susednými obcami – Ložín, Falkušovce, Kačanov - na VVS a.s.
v Michalovciach a na Generálnom riaditeľstve VVS a.s. v Košiciach. Keďže v súčasnosti nie
sú zverejnené žiadne výzvy, ani sa na najbližšie obdobie neplánujú zverejniť, obce Falkušovce
a Kačanov nemali záujem investovať do projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie,
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Obce Bracovce, Ložín, Falkušovce a Kačanov
sa zhodli na založení združenia štyroch obcí pre tento zámer. Združenie v tomto čase ešte nie
je založené. Starostka obce sa vyjadrila, že opäť osloví starostov obcí, aby sa začali reálne
zaoberať týmto projektom.
Poslanec Martin Šamudovský uviedol, že by bolo dobré byť projektovo pripravení, a ak by bola
zverejnená nejaká výzva, obec by mohla na túto výzvu hneď reagovať. Pani starostka to
potvrdila a ostatní poslanci súhlasili s týmto názorom.
Poslanci navrhli pozvať aj poslancov OZ týchto obcí a urobiť spoločné zasadnutie, na ktorom
by si upresnili, oboznámili sa navzájom s možnosťami a podmienkami kanalizácie.
Pani starostka súhlasila a pozitívne vníma tento návrh. Osloví starostov a bude sa snažiť
dohodnúť takéto spoločné stretnutie.
V diskusii vystúpil aj poslanec Anton Mihaľo s otázkou, ako sa budú riešiť nepokosené
a neobriadené záhrady a dvory počas sezóny. Kto sa má o to starať. Pani starostka odpovedala,
že o to sa musí postarať majiteľ, zákon ukladá majiteľovi povinnosť 2-krát v roku skosiť svoj
pozemok. Uviedla aj to, že bude pravdepodobne potrebné prijať VZN o vypaľovaní a upraviť
podmienky aj pre túto problematiku.
K bodu 9:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Starostka obce
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila toto zasadnutie. Schôdza bola
ukončená o 16:50 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ján Džubanský
Marek Dóci
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 11. februára 2019

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

