OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 11. septembra 2020 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

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

OSPRAVEDLNENÍ:

Anton Žofčák

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
6. Žiadosť o odpustenie nájomného – Tatár Andrej
7. Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy
8. Prístupová komunikácia cintorín
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Bracovce
10. Rozpočtové opatrenie obce Bracovce na rok 2020
11. Monitoring rozpočtu obce k 30.06.2020
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
šiesti poslanci, jeden poslanec sa ospravedlnil – Anton Žofčák. Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa pre toto zasadnutie obecného zastupiteľstva bol navrhnutý a schválený
PhDr. Ľuboslav Husnaj. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení
poslanci Ján Džubanský a René Eštok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia OZ
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 22. mája 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, starostka obce
navrhla doplnenie programu o bod Schválenie nového člena finančnej komisie, návrh programu
s doplnením bol schválený.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
6. Žiadosť o odpustenie nájomného – Tatár Andrej
7. Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy
8. Prístupová komunikácia cintorín
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Bracovce
10. Rozpočtové opatrenie obce Bracovce na rok 2020
11. Monitoring rozpočtu obce k 30.06.2020
12. Schválenie nového člena finančnej komisie
13. Rôzne

14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Starostka obce informovala prítomných o žiadosti, ktorú plánuje obec adresovať
Slovenskému pozemkovému fondu v súvislosti v majetkovoprávnym vysporiadaním
pozemkov a o krokoch, ktoré obec vykonala resp. plánuje vykonať. Navrhla schváliť podanie
žiadosti na SPF ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na:
- parcele E-KN č. 1110/62 podľa geometrického plánu č. 45353221 – 10/2020 zo dňa
18.02.2020 overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 06.04.2020 pod číslom
G1-126/2020, z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce.
- parcele E-KN č. 1112/39 poľa geometrického plánu č. 45353221 – 8/2020 zo dňa 25.02.2020
overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 12.05.2020 pod číslom G1-1292020, z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce. Parcela E-KN č. 1112/39 bola
vyčlenená z pôvodnej parcely E-KN č. 1112/1 vedenej na LV č. 1164.
- novovytvorených parcelách E-KN č. 1107/4, E-KN č. 1107/5 a E-KN č. 1107/6 podľa
geometrického plánu č. 45353221 – 9/2020 zo dňa 11.03.2020 overeného Okresným úradom,
katastrálnym odborom dňa 15.05.2020 pod číslom G1-169/2020, z majetku SR v správe SPF
do vlastníctva obce Bracovce. Parcely E-KN č. 1107/4, 1107/5 a 1107/6 boli vyčlenené
z pôvodnej parcely E-KN č. 1107/1 vedenej na LV č. 1164.
- parcele E-KN č. 1088/5 podľa geometrického plánu č. 45353221 – 17/220 zo dňa 23.03.2020
overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 03.07.2020 pod číslom G1-186/2020,
z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce. Parcela E-KN č. 1088/5 bola
vyčlenená z pôvodnej parcely E-KN č. 1088 vedenej na LV č. 1164.
a poveriť
starostku obce zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na:
- parcele E-KN č. 1110/62 podľa geometrického plánu č. 45353221 – 10/2020 zo dňa
18.02.2020 overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 06.04.2020 pod číslom
G1-126/2020, z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce.
- parcele E-KN č. 1112/39 poľa geometrického plánu č. 45353221 – 8/2020 zo dňa 25.02.2020
overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 12.05.2020 pod číslom G1-1292020, z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce. Parcela E-KN č. 1112/39 bola
vyčlenená z pôvodnej parcely E-KN č. 1112/1 vedenej na LV č. 1164.

- novovytvorených parcelách E-KN č. 1107/4, E-KN č. 1107/5 a E-KN č. 1107/6 podľa
geometrického plánu č. 45353221 – 9/2020 zo dňa 11.03.2020 overeného Okresným úradom,
katastrálnym odborom dňa 15.05.2020 pod číslom G1-169/2020, z majetku SR v správe SPF
do vlastníctva obce Bracovce. Parcely E-KN č. 1107/4, 1107/5 a 1107/6 boli vyčlenené
z pôvodnej parcely E-KN č. 1107/1 vedenej na LV č. 1164.
- parcele E-KN č. 1088/5 podľa geometrického plánu č. 45353221 – 17/220 zo dňa 23.03.2020
overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 03.07.2020 pod číslom G1-186/2020,
z majetku SR v správe SPF do vlastníctva obce Bracovce. Parcela E-KN č. 1088/5 bola
vyčlenená z pôvodnej parcely E-KN č. 1088 vedenej na LV č. 1164. Tento návrh poslanci
schválili.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6:
Žiadosť o odpustenie nájomného – Tatár Andrej
Starostka obce informovala prítomných s obsahom žiadosti o odpustenie z nájmu, ktorá
bola doručená dňa 22.05.2020 p. Tatárom Andrejom. Po krátkej diskusii bol prijatý návrh
uznesenia o znížení nájomného za priestory prevádzky „BAR NA IHRISKU“ o 50 % za
obdobie mesiacov marec až apríl 2020. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme zostali
nezmenené.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7:
Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných o priebehu prác na
vybudovaní automatického zavlažovacieho systému hlavnej hracej plochy a navrhovanom
postupe a zabezpečení ich financovania. O tomto návrhu poslanci hlasovali a návrh bol prijatý.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo
Proti: Imrich Hrubý
Zdržali sa: 0
K bodu 8:
Prístupová komunikácia cintorín
Starostka obce informovala o postupe prác a o nevyhnutných úpravách počas realizácie
projektu, ktoré navrhla schváliť. Poslanci návrhy schválili.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9:
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Bracovce
Prítomných starostka obce informovala o podmienkach rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci ako aj o pripravovanej výmene stĺpov elektrického vedenia spoločnosťou
VSD, a.s. Po krátkej diskusii bolo navrhnuté akceptovať ponuku spoločnosti VSD, a. s. a spojiť
výmenu stĺpov elektrického vedenia s rekonštrukciou verejného osvetlenia a vypracovať
projektovú dokumentáciu. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10:
Rozpočtové opatrenie obce Bracovce na rok 2020
Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 3/2020. Poslanci
zobrali príslušné rozpočtové opatrenie na vedomie.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Ján Džubanský, Martin Šamudovský, René Eštok, Imrich Hrubý, Anton
Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 11:
Monitoring rozpočtu obce k 30.06.2020
Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s monitoringom rozpočtu obce so
stavom k 30.06.2020.
K bodu 12:
Schválenie nového člena finančnej komisie
Starostka obce oboznámila prítomných o písomnom vzdaní sa členstva v horeuvedenej
komisii, ktorú doručila p. Eva Hrabovská a požiadala prítomných poslancov, aby predložili svoj
návrh nového člena. Nakoľko prítomní poslanci nemali svoj návrh, starostka obce navrhla za
nového člena finančnej komisie schváliť p. PhDr. Ľuboslava Husnaja, ekonóma obce. Poslanci
návrh schválili.
K bodu 13:
Rôzne
13a) Informácia o uskutočnených a plánovaných akciách
Starostka obce informovala prítomných o pozastavení realizácie kultúrno-spoločenských akcií
do skončenia protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

13b) Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce“
Starostka obce spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ Bracovce informovali o stave realizácie projektu
„Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce“.
13c) Informácia o začiatku školského roku 2020/2021
Starostka obce požiadala prítomného riaditeľa ZŠ s MŠ Bracovce p. Mgr. Petra Nováka, aby
poskytol informácie o začiatku školského roku 2020/202. Pán riaditeľ prečítal správu
a odpovedal na doplňujúce otázky prítomných poslancov ohľadom aktuálneho fungovania
školy.
13d) Priekopa pred RD – p. Hrabovský
Pán Miloš Hrabovský požiadal obec o súčinnosť pri riešení problému pravidelného
zaplavovania priekopy pred jeho rodinným domom. V nasledujúcej diskusii sa prítomní
oboznámili s jestvujúcim stavom a navrhli sa potrebné kroky, po zistení vlastníckych a
správcovských vzťahov, na odstránenie problému.
K bodu 14:
Diskusia
V diskusii bola riešená problematika interiérových a exteriérových úprav budovy pri
viacúčelovom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Bracovce a oplotenia ihriska, ktorú predniesol pán
poslanec Martin Šamudovský.
Diskusia pokračovala otázkou pána poslanca René Eštoka na časový harmonogram
inštalácie asfaltového povrchu na ceste na futbalové ihrisko. Bolo oznámené, že nový asfaltový
povrch bude inštalovaný paralelne s prácami na chodníku na cintoríne.
V diskusii obyvateľ obce p. Miloš Hrabovský informoval o potrebe riešenia vyčistenia
rigolov a priepustov na mostíkoch pri hlavnej ceste, ako aj o potrebe vybudovania alebo opravy
oplotenia na futbalovom ihrisku.
Pani Hrabovská sa informovala o stave príprav na vybudovanie kanalizácie v obci. Bola
poskytnutá informácia o prípravných prácach na projektovej dokumentácii a o príprave
územného konania. Zároveň sa obec pripravuje reagovať na zverejnenie vhodnej výzvy na
čerpanie
prostriedkov
EÚ
v oblasti
ochrany
životného
prostredia
prostredníctvom odkanalizovania obcí.
K bodu 15:
Záver
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Schôdza bola ukončená o 18:25 hod.

Overovatelia zápisnice:

Ján Džubanský René Eštok

Zapisovateľ:

PhDr. Ľuboslav Husnaj

Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce. Bracovce, 11. septembra 2020

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

