OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 10. mája 2022 o 17:30 hod. v zasadačke OcÚ

PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:
POSLANCI:

PhDr. Ivana Kolesnáčová
Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák,
Imrich Hrubý, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton
Mihaľo

NEPRÍTOMNÍ
OSPRAVEDLNENÍ:
NEOSPRAVEDLNENÍ:
ĎALŠÍ PRÍTOMNÍ:

Bc. Marianna Šamudovská- zapisovateľka/matrikárka

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Prerokovanie a schválenie poskytnutia návratného zdroja financovania na
zabezpečenie spolufinancovania projektu EÚ
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bracovce
Rôzne
Diskusia
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 Marek Dóci
a René Eštok. .
Hlasovanie
Za: 7- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní pri hlasovaní : 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2022 vykonala
starostka obce, ktorá poslancov oboznámila s prijatými uzneseniami a konštatovala, že
uznesenia boli brané na vedomie, 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.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Prerokovanie a schválenie poskytnutia návratného zdroja financovania na
zabezpečenie spolufinancovania projektu EÚ
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bracovce
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie
Za: 7- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Mihaľo

Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 5:
Prerokovanie a schválenie poskytnutia návratného zdroja financovania na zabezpečenie
spolufinancovania projektu EÚ
Starostka obce informovala poslancov o aktuálne situácií, ktorá vznikla. Uviedla, že nakoľko
si obec musí splniť svoje záväzky voči firmám, ktoré realizujú práce na rekonštrukcii
administratívnej budovy je potrebné zaistiť si financie formou návratného zdroja v banke. Táto
situácia vznikla z dôvodu toho, že obec stále čaká na refundáciu z KSK za projekt, ktorý sa
realizoval na základnej škole, ide o sumu približne 70.000 eur. Časť financií z projektu už KSK
refundoval, išlo o cca 20.000 eur. Je ohlásená kontrola na tento projekt na 17.5.2022, po ktorej
budú financie zaslané, nevie však povedať kedy to bude. Môže to trvať ešte niekoľko týždňov,
mesiacov.
Starostka podala poslancom presné informácie o výške úveru, t.j. 70.000 eur, splatnosť do 1
roka od podpisu úverovej zmluvy, s úrokovou sadzbou do 1%. Úver sa však splatí hneď ako
budú na účte finančné prostriedky zaslané z KSK.
Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že obec nemá momentálne inú možnosť ako vyriešiť túto
finančnú situáciu a tak súhlasili a schválili úver so splatnosťou maximálne do 1 roka, resp. do
doby, kým nám nebudú uhradené naše financie z KSK.
Hlasovanie
Za: 7- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 6:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bracovce
Poslanci obdŕžali tieto zásady e-mailom. Starostka uviedla, že ide len o formálnu úpravu týchto
zásad. Nemenili sa žiadne sumy ani kompetencie, zásady sa upravili, aby boli prehľadnejšie
a účelnejšie. Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky.
Hlasovanie
Za: 7- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý Martin Šamudovský, René
Eštok, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0

K bodu 7:
Rôzne
V tomto bode starostka obce uviedla, že prípravy na oslavy 795. výročia obce Bracovce
prebiehajú, zabezpečujú sa všetky potrebné úkony priebežne.
K bodu 8:
Diskusia
K bodu 9:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 18:30 hod.
Overovatelia zápisnice: Marek Dóci
René Eštok
Zapisovateľka:

Bc. Marianna Šamudovská

Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 10.05.2022

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

