OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 17. júna 2021 o 16:00 hod. v malej sále OcÚ
PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Ivana Kolesnáčová

POSLANCI:

Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton
Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo

OSPRAVEDLNENÍ:

Ján Džubanský

NEOSPRAVEDLNENÍ:

X

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia OZ
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
6. Návrh- Záverečný účet za rok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 Anton
Mihaľo a Imrich Hrubý.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, 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 29. apríla 2021 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. Pani starostka
navrhla doplniť program zasadnutia o bod č. 9 ŽoNFP na projekt: Pokračovanie miestnej
občianskej poriadkovej služby v obci Bracovce II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1. Návrh
programu bol schválený s doplnením.

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
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
Návrh- Záverečný účet za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
ŽoNFP na projekt: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci
Bracovce II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
10. Rôzne

11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020 predniesla hlavná
kontrolórka. Nemali k nemu žiadne pripomienky ani otázky. Vzali toto stanovisko na
vedomie.
K bodu 6:
Návrh - Záverečný účet za rok 2020
Návrh - Záverečný účet za rok 2020 obdŕžali poslanci formou e-mailu. Poslanci skonštatovali,
že sú spokojní s hospodárením obce. Návrh Záverečného účtu za rok 2020 bol schválený bez
pripomienok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 7:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce predložila Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2021, ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom e-mailom.
Po oboznámení sa s týmto Návrhom poslanci nemali žiadne námietky ani otázky a návrh
schválili bez pripomienok.
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 8:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Poslanci boli oboznámení s obsahom rozpočtového opatrenia č. 2/2021 zo dňa 25.3.2021 aj
s rozpočtovým opatrením č. 3/2021zo dňa 3.5.2021, ktoré vzali na vedomie. Ekonóm obce ich
oboznámil a vysvetlil aj rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 17.6.2021, ktorí prítomní
poslanci schválili. Rozpočtové opatrenia sú prílohami k zápisnici.

Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 9:
ŽoNFP na projekt: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bracovce
II., kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
V tomto bode pani starostka oboznámila poslancov, o zverejnení novej výzvy na projekt:
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bracovce II., kód výzvy: OPLZPO8-2021-1. Poprosila poslancov, aby sa rozhodlo o tom, či sa do projektu zapojiť a či teda
zaslať žiadosť na tento projekt, aby sa v ňom pokračovalo. Pani starostka nevedela úplne presne
povedať aké budú podmienky, či ostanú nezmenené alebo bude nejaká úprava. Uskutoční sa
k tomu školenie, na ktoré sa pani starostka prihlásila. Ak však v projekte chceme pokračovať
je potrebné odsúhlasenie poslancami OZ.
Poslanci súhlasili, nemali žiadne námietky k podaniu tejto žiadosti .
Hlasovanie
za: Marek Dóci, Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Žofčák, Imrich Hrubý, Anton Mihaľo
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 10:
Rôzne
Pani starostka informovala poslancov o aktivitách, ktoré v obci prebehli resp.
prebiehajú:
- Detské ihrisko MŠ – zrealizované, v priebehu týždňa sa uskutoční kolaudácia ihriska.
Poslanec Šamudovský uviedol, že výstavba altánku sa realizovala svojpomocne, na
ktorej spolupracovali rodičia detí z MŠ, školník ZŠ a žiaci ZŠ.
- Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia časti HZ sa začala v máji, v rámci tejto
rekonštrukcie, poslanec Šamudovský poznamenal, že by bolo dobré prestrešiť aj vchod
do budovy zo zadnej strany.
- Rekonštrukcia strechy na futbalovom ihrisku – realizácia v priebehu mesiaca
- Zakúpenie traktorovej kosačky - bola zakúpená traktorová kosačka značky STIGA
- Verejné osvetlenie - po rekonštrukcii nastáva občas výpadok VO vo večerných
hodinách, momentálne pracujeme na zistení problému výpadku
- Verejný rozhlas – starostka obce informovala poslancov, že v poslednej dobe sú časté
výpadky a poruchy verejného rozhlasu, na ktorých odstránení sa stále pracuje, ale nie
vždy je možné ihneď odstrániť poruchu, keďže firma, ktorá realizuje opravy
bezdrôtového rozhlasu je najbližšie v Košiciach.
K bodu :
Diskusia
V diskusii sa poslanci opäť zaujímali aj o to, v akom stave je riešenie kanalizácie. Pani starostka
uviedla, že naša obec má polohopisné a výškopisné práce od geodeta zrealizované, ostatné obce
nemajú ešte od geodeta tieto podklady. Projektant, ktorý má realizovať PD pre územné

rozhodnutie, bol dlhší čas nedostupný, nedvíhal telefón, PD mala byť odovzdaná do 30. 4. 2021,
uvažuje o zmene projektanta nakoľko sa s projektantom už stretla no podklady nie sú úplne
v poriadku. Poslanci súhlasia so zmenou projektanta. Je však potrebné to doriešiť.
Poslanec Mihaľo mal pripomienku k stromom v parku. Povedal, že je potrebné častejšie orezať
suché konáre, ktoré sú na stromoch, aby neohrozovali zbytočne deti aj dospelých. Poslanec
Dóci mal otázku k výberu poplatku za psa. Zaujímalo ho prečo sa vyberá poplatok aj u ľudí,
ktorí majú ZŤP preukaz. Bolo to vysvetlené hlavnou kontrolórkou, na úrade prebehla kontrola
na výber daní, pri ktorej sa zistilo, že sa neoprávnene odpúšťa poplatok. Vo VZN č. 10/2020
je dané, kto môže byť od poplatku oslobodený. Poslanci teda navrhli upraviť VZN tak, aby boli
od poplatku za psa oslobodení držitelia preukazu ZŤP. Pani starostka vzala podnet na vedomie
a VZN bude upravené podľa zákona a požiadaviek poslancov od 1.1.2022.
Poslancov tiež zaujímalo v akom stave je riešenie úprav priekop v obci. Tu pani starostka
povedala, že sú obyvatelia, ktorí sa k problému postavili zodpovedne a priekopy si upravili, no
sú aj takí, ktorí si priekopy neupravili a tam pani starostka bude osobne riešiť, aby došlo
k náprave, ak nie pristúpi sa ku krokom, ako to bolo oznámené vo výzve obyvateľom.
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 18:15 hod.
Overovatelia zápisnice:
Anton Mihaľo
Imrich Hrubý
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 17.6.2021
..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

