OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 5. apríla 2019 o 17:00 hod. v malej zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton
Mihaľo

OSPRAVEDLNENÍ:

Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Návrh- Záverečný účet za rok 2018
Správa o činnosti za rok 2018
Investičné projekty na rok 2019
1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
2. ŠJ- investícia spojená s v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
3. MŠ- rekonštrukcia výdajne stravy a rozšírenie plochy detského ihriska
4. Cintorín- výsadba živého plota
9. Predaj nepotrebného materiálu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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
štyria poslanci, poslanec Ján Džubanský, Anton Žofčák a Imrich Hrubý sa ospravedlnili.
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Marek Dóci
a René Eštok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 11. februára 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. Starostka obce
poznamenala, že je potrebné doplnenie Návrhu programu o bod 10. Čerpanie Rezervného fondu
na projekt Prestavba objektu na Hasičskú zbrojnicu. Návrh programu bol schválený.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Návrh - Záverečný účet za rok 2018
Správa o činnosti za rok 2018
Investičné projekty na rok 2019
1. Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
2. ŠJ- investícia spojená s v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
3. MŠ- rekonštrukcia výdajne stravy a rozšírenie plochy detského ihriska

4. Cintorín- výsadba živého plota
9. Predaj nepotrebného materiálu
10. Čerpanie Rezervného fondu na projekt Prestavba objektu na Hasičskú zbrojnicu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 5:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 obdržali poslanci emailom. Preštudovali si ho, nemali k nemu žiadne otázky ani pripomienky. Všetci prítomní
poslanci vzali na vedomie toto stanovisko.

K bodu 6:
Návrh - Záverečný účet za rok 2018
Návrh - Záverečný účet za rok 2018 taktiež poslanci dostali na preštudovanie e- mailom.
Prítomní poslanci skonštatovali, že sú spokojní s hospodárením obce. Nemali žiadne výhrady
ani pripomienky.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 7:
Správa o činnosti za rok 2018
Správu o činnosti za rok 2018 dostali poslanci e- mailom. Pani starostka upovedomila,
že túto správu o činnosti vypracovala hlavná kontrolórka a ak majú poslanci nejaké dotazy
alebo otázky, bude ich tlmočiť a žiadať odpoveď od hlavnej kontrolórky, nakoľko táto na
zasadnutí nebola zúčastnená.

K Bodu 8:
Investičné projekty na rok 2019
V tomto bode pani starostka postupne oboznámila poslancov o zámeroch na rok 2019.

8.1 Kultúrny dom- rekonštrukcia sociálnych zariadení
Starostka obce upovedomila o tom, čo by bolo potrebné v tomto roku zrealizovať.
Jedným zo zámerom je rekonštrukcia sociálnych zariadení - dámske aj pánske. Obec často
prenajíma kultúrny dom občanom a tieto sociálne zariadenia potrebujú rekonštrukciu, sú
v zlom stave a keďže sú neustále využívané bolo by vhodné ich kompletne zrekonštruovať.
Poslanci Martin Šamudovský a Anton Mihaľo sa zaujímali o celkovú cenu na realizáciu
zámeru. Chceli vedieť koľko je potrebné investovať. Pani starostka im povedala, že osloví
firmy, aby dali nezáväznú cenovú ponuku a potom bude presne vedieť povedať koľko
finančných prostriedkov bude potrebné vynaložiť na túto rekonštrukciu.
Ostatní poslanci súhlasili s predložením nezáväznej cenovej ponuky.
8.2 ŠJ - investícia spojená s v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Pani starostka poprosila riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Petra Nováka, aby predniesol prítomným
poslancom túto problematiku. Upovedomil ich, že v súvislosti s novelou zákona v oblasti
poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je potrené rozšíriť
priestor pre šatňu žiakov a zamestnancov ŠJ, a je potrebné doplnenie kuchyne novými
spotrebičmi, a sedením. Je potrebné zakúpiť nový väčší konvektomat (400 porcii), umývačku
riadu, odsávanie v kuchyni, panvicu na vyprážanie, výdajný pult a dokúpiť ďalší menší
inventár. Uviedol, že vie, že sa investovalo do ŠJ v minulom roku, no je potrené vyriešiť túto
situáciu, aby v septembri mali všetko pripravené na stravovanie detí.
Poslanec Martin Šamudovský vyjadril pozitívny názor, že je za to, aby sa to urobilo nakoľko to
je potrebné, deti sa musia niekde vystravovať, nemôžu čakať pred jedálňou. Navrhuje, aby sa
našlo najjednoduchšie riešenie. Poslanec Anton Mihaľo súhlasí s návrhom, že je nutné to urobiť
a je to pre neho podstatnejšie ako sociálne zariadenia, ŠJ by podľa neho mala byť priorita.
Pani starostka uviedla, že je potrebné urobiť verejné obstarávanie na vybavenie zariadenia
kuchyne a tiež oslovi firmy, aby predložili nezáväznú cenovú ponuku na stavebné práce rozšírenie priestorov školskej jedálne.
Tento bod uzavreli s tým, že všetko ešte raz rozoberú a rozhodnú na zasadnutí OZ mimo plánu
činnosti na základe predloženia cenovej ponuky na rekonštrukciu a vybavenie spotrebičmi.
8.3 MŠ- rekonštrukcia výdajne stravy a rozšírenie plochy detského ihriska
Pán riaditeľ ZŠsMŠ s pani zástupkyňou pre MŠ Annou Hrabovskou predniesli
poslancom projekt na rekonštrukciu výdajne stravy v MŠ. Poslanci súhlasili s rekonštrukciou
výdajne stravy (nová kuchynská linka so spotrebičmi – chladnička, myčka, drez, varná doska,
nové odpady, voda, elektrina, nové výdajne okienka stravy, podlaha, steny, strop) do výšky
5000 €.
Pani starostka oboznámila poslancov, že je podaný projekt na Úrade vlády o dotáciu na
výstavbu detského ihriska do materskej školy. Vyhodnotenie zatiaľ neprebehlo. Taktiež im
oznámila, že sa urobila nová nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou na pozemok, ktorý bude
slúžiť pre potreby areálu MŠ. Je potrebné upraviť plot, presunúť ho, aby sa mohol upraviť terén
a vysiať nový trávnik, čím sa zväčší plocha pre deti v MŠ.

8.4 Cintorín- výsadba živého plota
Starostka obce informovala poslancov so zámerom vysadiť živý plot na cintoríne.
Nakoľko mala požiadavky od občanov, že či si môžu v okolí svojich hrobov vysadiť stromčeky
alebo živý plot, starostka im oznámila, že to prejdená na zasadnutí OZ. Je toho názoru, aby sa
to urobilo a ľudia si sami nevysádzali rôzne kríky a stromčeky, ale aby to malo jednotný vzhľad
a pôsobilo to aj esteticky. Navrhuje vysadiť tuju orient od garáže po nový cintorín, t.j. 54 m.
Odhadovaný náklad na stromčeky je 960 eur, počet stromčekov 135 ks.
Poslanci súhlasili s výsadbou živého plota na jeseň (september, október) pod podmienkou, že
tam bude osadená kamera, aby vysadené stromčeky boli monitorované.
K bodu 9:
Predaj nepotrebného materiálu
Pani starostka informovala, že na DP je nefunkčná traktorová kosačka a osobné
motorové vozidlo WV Caddy. Oslovila poslancov, aby sa vyjadrili, čo s týmto nepotrebným
a nefunkčným materiálom.
Všetci poslanci sa zhodli na tom, aby sa tieto nepotrebné veci odpredali a to formou súťaže.
Traktorová kosačka v hodnote min. 150 € a osobné motorové vozidlo WV Caddy VC v min.
hodnote 200 €. Poslanci sa tiež vyjadrili, že tento materiál môžu vydražiť aj zamestnanci obce.
Starostka obce vzala tento návrh na vedomie a povedala, že spôsob akým sa uskutoční odpredaj
nepotrebného majetku prekonzultuje s hlavnou kontrolórkou, aby prebehlo všetko v súlade so
zákonom.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 10:
Čerpanie Rezervného fondu na projekt Prestavba objektu na Hasičskú zbrojnicu
Poslanci súhlasili s čerpaním z rezervného fondu vo výške 37.173,76 € na projekt
Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 11:
Rôzne
11.1 Informácia o úprave platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce- hospodárka
obce podala poslancom informáciu o úprave platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce
na základe údajov štatistického úradu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

11.2 Informácia - Odstránenie detského ihriska na centre obce – starostka obce informovala
prítomných poslancov o tom, že bude odstránené detské ihrisko na centre obce, z dôvodu
nesplnenia bezpečnostných predpisov. Bolo niekoľkokrát opravované, no stále sa na nej niečo
zlomilo, alebo niekto ju zámerne ničil. Preto sa rozhodla, že ju dá preč nakoľko nechce znášať
následky za prípadný úraz, ktorý by sa na tomto ihrisku mohol stať.
11.3 Zmena termínu predbežne plánovaného zasadnutia OZ
Termín ďalšieho zasadnutia OZ bol plánovaný na 14.6.2019, tento termín je potrebné zmeniť,
z dôvodu odcestovania starostky obce a niektorých poslancov obce na zájazd s Jednotou
dôchodcov Slovenska. Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 7.6.2019.
11.4 Kanalizácia- stretnutie 4 obcí
Na poslednom zasadnutí OZ dali poslanci návrh, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie so
susednými obcami, ktoré sa chcú spolupodieľať na realizácií kanalizácie. Pani starostka
dohodla toto stretnutie na 10.5.2019 o 18:00 hod. v malej sále KD Bracovce.
11.5 Informácie o akciách
Uskutočnené akcie: 1. 3. 2019 sa konalo uvítanie detí do života, akcia bola pre rodičov a detí,
ktoré sa narodili v roku 2018. Každý rodič dostal kvietok a deti menší darček ako spomienku
na tento deň.
10. 3. 2019 sa konala akcia MDŽ, pre ženy nad 18 rokov, v programe vystúpil deti zo ZŠsMŠ
Bracovce, mužská spevácka skupina Bracovski chlopi a ženská spevácka skupina Skrabčanka.
Plánované akcie: 1. 6. 2019 MDŽ a v mesiaci júl 1- dňový autobusový zájazd na kúpalisko do
Maďarska.
11.6 Prenájom KD cudzím občanom- starostka obce informovala, že v posledných mesiacoch
narástol záujem o prenájom KD občanmi iných obcí. Dala návrh, či by nebolo vhodné zvýšiť
sumu za prenájom priestorov pre cudzích občanov. Poslanci vzali túto informáciu na vedomie
a majú sa vyjadriť v blízkej dobe.
11.7 Informácia o ukončenej výmene umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
a plánovaná výmena plota a vstupu na multifunkčné ihrisko - pani starostka podala
informáciu, že v mesiaci marec 2019 bola ukončená výmena umelej trávy na multifunkčnom
ihrisku, ktorá sa uskutočnila z dotácie Úradu vlády SR a z vlastných zdrojov. Zároveň
skonštatovala, že je potrebné vymeniť oplotenie a urobiť nový vstup na multifunkčné ihrisko
a to z finančných prostriedkov ZŠsMŠ – materiál, práca – zamestnanci obce.

K bodu 12:
Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Martin Šamudovský, ktorý upozornil na nedodržiavanie
otváracích hodín v prevádzke Hop čip v priestoroch budovy COOP Jednoty. Navrhol predvolať
si majiteľku a upozorniť ju na to. Zároveň povedal, že je potrebné predvolať si aj ostatných
prevádzkovateľov barov a tiež ich upozorniť na to, aby dodržiavali otváracie hodiny. Pani
starostka upovedomila poslancov, že tento problém s majiteľkou prevádzky Hop Čip už riešila,
bola jej uložená pokuta vo výške 33 €, ktorú aj zaplatila.
V diskusii vystúpil aj občan obce p. Kižik s otázkou prečo sa dymí z kompostoviska,
kto ho zapálil. Starostka obce odpovedala, že nie je nám známe kto ho zapálil.

K bodu 13:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila toto zasadnutie. Schôdza bola ukončená o 19:30
hod.
Overovatelia zápisnice:
Marek Dóci
René Eštok
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 5. apríla 2019

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

