OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 22. mája 2020 o 16:00 hod. v malej sále 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
Schválenie prevodu majetku odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9 ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. a to predajom, parc. číslo 1110/126
Vladimírovi Hrabovskému
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
7. Návrh- Záverečný účet za rok 2019
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
10. Protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ Bracovce
11. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s.
12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia- izolovaný vodič LED svietidla
13. Asfaltovanie prístupovej cesty k futbalovému ihrisku
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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 René Eštok.
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 zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 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 a tak bol návrh
programu schválený.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie prevodu majetku odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9 ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. a to predajom, parc. číslo 1110/126
Vladimírovi Hrabovskému
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
7. Návrh- Záverečný účet za rok 2019
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
10. Protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ Bracovce
11. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s.

12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia- izolovaný vodič LED svietidla
13. Asfaltovanie prístupovej cesty k futbalovému ihrisku
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Schválenie prevodu majetku odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§9 ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. a to predajom, parc. číslo 1110/126 Vladimírovi
Hrabovskému
Obecné zastupiteľstvo sa dňa 7. februára 2020 zaoberalo žiadosťou Vladimíra Hrabovského
a to prevodom majetku odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8.
písm. e zák. 138/1991 Zb., register parc. C KN č. 1110/126, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8m2 – jedná sa o odpredaj časti pôvodného pozemku, na základe
geometrického plánu číslo 45353221-229-2019. Zámerom prevodu: na pozemku je postavená
časť rodinného domu so súpisným číslom 170, ktorého vlastníkom je Vladimír Hrabovský,
ktorý je žiadateľom o odkúpenie pozemku. Kúpna cena pozemku je 3,10 eur za m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení schválilo k bodu 7 Uznesenie č. 6/2020.
Na základe toho obecné zastupiteľstvo predmetný zámer schválilo.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019 obdŕžali poslanci e-mailom,
preštudovali si ho, nemali k nemu žiadne pripomienky ani otázky. Vzali toto stanovisko na
vedomie.
K bodu 7:
Návrh - Záverečný účet za rok 2019
Návrh Záverečný účet za rok 2019 obdŕžali poslanci tiež formou e-mailu. Poslanci
skonštatovali, že sú spokojní s hospodárením obce.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 8:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Poslanci obdŕžali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 e-mailom. Pani
starostka ich vyzvala, ak majú nejaké otázky alebo dotazy k tejto správe môžu ich klásť hlavnej
kontrolórke obce, ktorá bola prítomna na zasadnutí. Poslanci nemali žiadne pripomienky a vzali
túto správu na vedomie.
K bodu 9:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2020, ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom.
Po oboznámení sa s týmto Návrhom poslanci nemali žiadne námietky ani otázky a návrh
schválili bez pripomienok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10:
Protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ Bracovce
Starostka obce poprosila hospodárku obce, pani Evu Hrabovskú, aby oboznámil poslancov
s daným bodom. Pani hospodárka prečítala protokol o zverení majetku obce Bracovce do
správy ZŠsMŠ Bracovce - dôvodovú časť. Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky
a schválili tento bod.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11:
Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s.
Pani starostka oboznámila poslancov s týmto bodom, vysvetlila im, že je potrebné zriadiť vecné
bremeno v prospech VSD, a.s.- strpenie umiestnenia elektro-energetického zariadenia v zmysle

zmluvy č. 2210/2020 na parc. E KN č. 212, kat. úz. Bracovce, č. LV 1126. Vecné bremeno sa
zriaďuje odplatne za jednorazovú náhradu vo výške 432 eur a zároveň poveruje starostu obce
k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 12:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia- izolovaný vodič LED svietidla
V tomto bode pani starostka uviedla, že budúci rok chystá spoločnosť VSD, a.s. výmenu starých
stĺpov elektrického vedenia za nové a tak isto aj výmenu kábla. V súvislosti s tým bola obci
navrhnutá aj komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Išlo by o 125 ks LED svietidiel,
čo je o 13 viac ako je v obci momentálne, výmena kábla za izolovaný, výložníky. Ponuka, ktorá
bola vypracovaná je na 10 rokov formou mesačných splátok, cena je už aj vrátane energie za
elektrinu, a servisu počas 10 rokov. Cenová ponuka je vypracovaná k 21.5.2020 a tvorí súčasť
zápisnice.
Poslanec Šamudovský vyjadril kladný názor k tejto rekonštrukcií. Poslanec Mihaľo si myslí si,
že obec to finančne zvládne. Poslanec Hrubý mal dotaz kto uhradí projektovú dokumentáciu
k tejto rekonštrukcií a navrhol, aby sa pani starostka informovala či by náklady nemohla znášať
spoločnosť VSD. Je však názoru, že je dobre to zrealizovať.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich
Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 13:
Asfaltovanie prístupovej cesty k futbalovému ihrisku
Pani starostka na základe predchádzajúcich otázok, či sa nebude realizovať rekonštrukcia
prístupovej cesty na futbalové ihrisko, dala vypracovať cenovú ponuku na tento zámer. Ponuku
vypracovala firma MOURES, ktorá navrhla dve alternatívy:
1. v sume 8.500 eur - ponuka, pri ktorej si obec zabezpečí opravu dier vo vlastnej réžií betónovaním
2. v sume 11.500 eur - ponuka, v ktorej firma zrealizuje aj úpravu podkladu.
Poslanec Mihaľo súhlasí so zámerom, no je za lacnejšiu ponuku. Poslanci Eštok a Džubanský
súhlasia nakoľko sa na ihrisku odohrávajú futbalové zápasy. . Tiež sú za lacnejšiu ponuku.
Poslanec Šamudovský je za realizáciu lacnejšej ponuky. Poslanec Hrubý si myslí, že to nie je
nutné, nakoľko obec nemusí mať dostatok financií v budúcnosti. Starostka obce uviedla, že
obyvatelia navštevujú park, prechádzajú cez park do kostola, do obchodu. Deti sa po ceste
bicyklujú, kolobežkujú, korčuľujú, keďže táto cesta nie je frekventovaná.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: Imrich Hrubý
K bodu 14
Rôzne
14.1. Informácia o rozpočtovom opatrení k 31.3.2020
Pani hospodárka uviedla, že na MF SR posiela výkaz, v ktorom uvádza zmeny, v našom prípade
ido o zmenu Rozpočtu obce Bracovce na rok 2020. Rozpočtové opatrenie tvorí súčasť príloh
zápisnice.
14.2. Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii k 30.6.2020
Pani Eva Hrabovská ako členka finančnej komisie sa vzdáva členstva v tejto komisií
k 30.6.2020. Dôvodom je ukončenie pracovného pomeru. Na základe tejto informácie poslanci
a starostka obce poďakovali pani Hrabovskej za jej prácu, ktorú na obci vykonávala 36 rokov.
14.3 Cintorín - chodník - ďalší rad
Nakoľko sú miesta na novom cintoríne skoro zaplnené pani starostka uviedla, že je potrebné
určiť ako sa bude ďalší rad na novom cintoríne realizovať. Dohodlo sa, že sa urobí chodník
hneď za prvým radom do šírky cca. 2 metre s obrubníkmi aj asfaltom. Poslanci sa pýtali aj na
staré hrobové miesta , ktoré by už mohli byť zrušené a tým by sa vytvorili ďalšie miesta na
starom cintoríne.
14.4 Informácia o uskutočnených a plánovaných akciách
MDŽ – dňa 8.3.2020 sa uskutočnila akcia Medzinárodný deň žien
Plánované akcie: jún - Deň detí, júl - autobusový zájazd do Maďarska tieto akcie sa
neuskutočnia z dôvodu mimoriadnej krízovej situácie. Ďalšie plánované akcie v tomto roku
prehodnotíme na základe situácie, aká bude.
14.5 Informácia o realizácií projektov
- verejná kanalizácia - tieto práce prebiehajú no z dôvodu obmedzenia vybavovania na
úradoch sa termín na odovzdanie zákazky posúva.
- majetkoprávne usporiadanie pozemkov v intraviláne obce - poslancom pani starostka
uviedla, že na pozemkoch pod stavbami, chodníkmi a miestnymi komunikáciami, ktorých
majiteľom je SPF- prebieha geodetické zameranie. Z dôvodu, že obec má záujem mať tieto
pozemky vo svojom vlastníctve.
- projekt Rozšírenie a modernizácia kamerového systému – prenos cez optické vlákna odovzdanie zákazky prebehne 25.5.2020
- projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠsMŠ Bracovce- prebehlo
výberové konanie na zhotoviteľa stavby a dodávateľa vybavenia učební. Je to administratívne
náročný projekt, momentálne sú dokumenty z verejného obstarávania na kontrole na KSK.
- vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy futbalového
ihriska - Tento projekt bol taktiež schválený poslancami OZ, dotácia vo výške 10.000 eur,
vlastné zdroje 3.500 eur. Je však potrebné doriešiť zdroj vody pre tento zavlažovací systém. Je
potrebné určiť či sa využijú zdroje, ktoré sú k dispozícií alebo sa vykope nová studňa. Pani
starostka oslovila pána, ktorý sa výkopu studní venuje, bol na mieste obzrieť situáciu, odporučil

taktiež zistiť výdatnosť existujúcich zdrojov, ak by neboli vhodné, vykopať novú. Nakoľko
bolo teraz obdobie sucha tak členovia DHZ Bracovce skúsili výdatnosť studne v miestnom
parku. Táto studňa bude nepostačujúca pre zavlažovací systém. Poslanci sa po dlhej rozprave
dohodli, že sa zrealizuje skúšobný vrt a podľa toho, ako to dopadne sa dotácia buď čerpať bude.
V prípade, že výdatnosť bude nepostačujúca, tak sa projekt zavlažovacieho systému ruší.
Zrealizovali sme:
Úprava fitness ihriska - preloženie troch fitness strojov z dôvodu výzvy OÚ odbor ŽP, že
fitness stroje nemôžu byť umiestnené bližšie ako 10 m od chráneného stromu. Zároveň sme
ihrisko ohraničili betónovými obrubníkmi a dopadovú plochu tvorí štrk, na ktorom je
trávnikový koberec.
Oprava mostík pri č.d. 70 a spevnenie terénu pri studni – prístup k obecnej studni pre
hasičov pre ťažké vozidlá
Centrum- úprava terénu zeminou, vysiatie trávnika a rekonštrukcia mostíka pri fontáne.
Park- v okolí dopravného ihriska sa upravil terén a vysial trávnik.
Cintorín- úprava okolo domu smútku- doplnenie kameňa, výsadba zelene, montáž
prietokového ohrievača na teplú vodu, oprava vody, lavičky- v mesiaci jún sa zrekonštuujú.
Šitie rúšok - Sme veľmi radi, že v tejto nepriaznivej situácii , ktorá zasiahla celé Slovensko,
teda aj našu obec sa v našej obci našli dobrí ľudia , ktorí s ochotou nezištne pomáhajú. V čase,
keď sa svetom šíri Koronavírus COVID – 19 a na celom svete je nedostatok zdravotníckych
rúšok, ktoré slúžia ako najlepšia ochrana a prevencia proti šíreniu vírusu, sme poprosili ženy,
ktoré šijú, o ušitie ochranného rúška pre každého obyvateľa obce Bracovce. Ďakujeme
dobrovoľníčkam za ochotu pomôcť . Šitie rúšok nás stálo: materiál: 445 eur, práca: 1.145 €
K bodu 9:
Diskusia
V diskusii pani starostka uviedla, že na obed bola doručená žiadosť od pána Andrej Tatára,
ktorý prevádzkuje Bar Ihrisko. V žiadosti žiada o odpustenie nájmu od mesiaca marec 2020
z dôvodu mimoriadnej situácie do ukončenia tejto situácie. Touto žiadosťou sa budú poslanci
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mihaľo, ktorý opäť uviedol, že je stále problém so stojatou
vodou pri čísle domu 20. Navrhol osloviť majiteľa prevádzky potravín pána Jozefa Semeša, či
daný problém nesúvisí s jeho prevádzkou. Pani starostka túto skutočnosť riešila a opätovne sa
jej bude venovať.
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 19:05 hod.

Overovatelia zápisnice:
Ján Džubanský
René Eštok
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 22. mája 2020
..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

