OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 11. marca 2021 o 16:00 hod. v malej sále OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÍ:

Anton Žofčák

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Rozpočtové opatrenie pre rok 2021
8. Povolenie na umiestnenie stánku- zmrzlina Slavjana
9. Priekopy v obci
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
šiesti poslanci, jeden poslanec sa ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Marek Dóci
a Ján Džubanský.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2020 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, navrhli však
doplnenie o bod Jednorázové navýšenie platu starostky obce o 30% k súčasnému poberanému
mesačnému platu. Návrh programu bol schválený.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Rozpočtové opatrenie pre rok 2021
8. Povolenie na umiestnenie stánku- zmrzlina Slavjana
9. Priekopy v obci
10. Jednorázové navýšenie platu starostky obce o 30% k súčasnému poberanému
mesačnému platu
11. Rôzne

12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 11. 3. 2021
2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 15 % (tzv. úväzok %)
3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa §18a ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a podľa §3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
a) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 22. 4. 2021 do 12.00 hod. na adresu
obecného úradu,
b) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm.
a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový
kontakt,
c) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a životopis uchádzača,
d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
5. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 5 minútového vystúpenia pred obecným
zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí
Voľba hlavného kontrolóra je plánovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva v termíne 23. 4.
2021 – 30. 4. 2021.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Poslanci obdŕžali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 e-mailom. Pani
starostka ich vyzvala, ak majú nejaké otázky alebo dotazy k tejto správe môžu ich klásť a tie
budú tlmočené hlavnej kontrolórke, ktorá sa zasadnutia nezúčastnila. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a vzali túto správu na vedomie.

K bodu 7:
Rozpočtové opatrenie pre rok 2021
Starostka obce poprosila ekonóma obce, aby oboznámil prítomných s rozpočtovým opatrením
č. 1/2021. Poslanci zobrali príslušné rozpočtové opatrenie na vedomie.
K bodu 8:
Povolenie na umiestnenie stánku- zmrzlina Slavjana
Dňa 10.2 2021 bola na adresu obce Bracovce doručená žiadosť od firmy Slavjana s.r.o., s ktorou
starostka obce oboznámila prítomných poslancov. Konateľ firmy Slavjana s.r.o. žiada
o povolenie umiestnenia drobnej stavby na parcele č. 221/13, ktorá je vo vlastníctve Slavjana
s.r.o., o rozmere 5m x 3m, za účelom zriadenia prevádzky predaja zmrzliny (mrazených
krémov) Budkovská zmrzlina Slavjana.
Keďže navrhovaná stavba nie je drobnou stavbou (drobná stavba slúži pre hlavnú budovu,
napr. dielňa, altánok, garáž sú osadené vedľa rodinného domu), je potrebné na navrhovanú
stavbu stavebné povolenie. Územný plán obce Bracovce na danej parcele nemá navrhované
žiadne umiestnenie stavby, súčasným a navrhovaným stavom je zeleň.
Poslanci nesúhlasili s vydaním povolenia na umiestnenie stánku – zmrzlina Slavjana, na danej
parcele. Jedným z dôvodov bolo aj to, že na uvedenom mieste by umiestnenie stánku mohlo
zase spustiť problémy, ktoré tam donedávna boli s pohostinstvom. Nechcú, aby sa v našej obci
opäť združovali a zdržiavali obyvatelia iných obcí. Chcú, aby sa zabránilo hluku a neporiadku,
ktorý by mohol vzniknúť pri danej prevádzke.
Hlasovanie
za: 0
Proti: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Zdržali sa: 0
K bodu 9:
Priekopy v obci
Na emailovú adresu obce bol dňa 5.1.2021 doručený email od majiteľa čísla domu 55 ohľadom
problému so stojatou vodou v priekope. Tento problém je dlhodobejší a preto žiada obec
o nejaké nápravné riešenie. Starostka obce s touto žiadosťou oboznámila poslancov, uviedla,
že o tomto probléme vie a daný problém sa snažila vyriešiť osobnými upozorneniami na
prečistenie a úpravu priekop a mostíkov s majiteľmi susedných nehnuteľností.
Uviedla, že tento problém s vodou v priekopách je skoro v celej obci. Preto začala s riešením
situácie v obci s tým, že pracovníčka MOPS pri obchôdzke obce zisťovala kde sú priekopy
v akom stave. Veľká časť priekop je nevyspádovaná, niektoré mostíky sú úplne zasypané
a preto zrážková voda nemá kam odtekať.
Pri čísle domu 2 navrhujú poslanci odstrániť hlinu v priekope, ktorá bráni v priechodnosti vody
popod mostík. Majitelia čísiel 50 až 54 si majú dať tiež do poriadku priekopy, pretože tam nie
sú žiadne rúry popod mostíky.
Taktiež uviedli, že je potrebné, aby zamestnanci zistili prečo neodteká voda na námestí od
fontány.

Keďže problém sa týka celej obce poslanci navrhli zaslať obyvateľom písomnú výzvu, aby
vykonali opatrenia v termíne do 15.04.2021 na zabezpečenie odtoku zrážkových vôd cez rigoly
popri komunikáciách a priepusty na mostíkoch. V prípade, že tieto opatrenia v horeuvedenej
lehote nevykonajú, obec si vyhradzuje právo vykonať tieto protipovodňové opatrenia formou
prekopania mostíkov.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10:
Jednorázové navýšenie platu starostky obce o 30% k súčasnému poberanému mesačnému
platu
Poslanci OZ navrhli schváliť starostke obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov navýšenie súčasného poberaného mesačného platu starostky obce o 30% na dobu
jedeného mesiaca. Všetci prítomní poslanci súhlasili a nemali žiadne pripomienky.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, Ján Džubanský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11:
Rôzne
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia- starostka obce uviedla, že momentálne prebieha
rekonštrukcia plánovaná a financovaná spoločnosťou VSD a plánovaná výmena
svietidiel na verejnom osvetlení obcou a financovaná obcou.
- Stavebné práce ZŠsMŠ - v súčasnosti sa uskutočňujú stavebné práce na základnej
škole - odborné učebne
- Detské ihrisko MŠ - v priebehu jarných mesiacov bude zrealizované nové detské
ihrisko v areály materskej školy
- Hasičská zbrojnica - v jarných mesiacoch sa bude realizovať druhá časť rekonštrukcie
HZ, ktorá bude financovaná prevažne z dotácie z Ministerstva vnútra SR
- PD Zvýšenie energetickej efektívnosti účinnosti administratívnej budovy - podaný
projekt na Environmentálny fond
- Rekonštrukcia strechy na futbalovom ihrisku – v jarných mesiacoch sa zrealizuje
rekonštrukcia strechy na časti budovy na futbalovom ihrisku

Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil.

Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 17:50 hod.

Overovatelia zápisnice:
Marek Dóci
Ján Džubanský
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 11.3.2021

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

