OBEC BRACOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa 3. marca 2022 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ

PRÍTOMNÍ
STAROSTKA OBCE:
POSLANCI:

PhDr. Ivana Kolesnáčová
Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý

NEPRÍTOMNÍ
OSPRAVEDLNENÍ:
NEOSPRAVEDLNENÍ:

Martin Šamudovský, René Eštok, Anton Mihaľo

ĎALŠÍ PRÍTOMNÍ:

Bc. Marianna Šamudovská- zapisovateľka/matrikárka
PhDr. Ľuboslav Husnaj- ekonóm obce
Mgr. Anna Kosánová- hlavná kontrolórka

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Zverenie majetku obce Bracovce do správy ZŠsMŠ Bracovce
Schválenie spolufinancovania na projekt: Zvýšenie energetickej
administratívnej budovy
8. Rozpočtové opatrenie
9. Žiadosť o zriadenie prevádzky
10. Plán zasadnutí OZ na rok 2022
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

účinnosti

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
štyria poslanci, traja poslanci sa ospravedlnili. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a poslancami schválení poslanci Anton
Žofčák a Marek Dóci.
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní pri hlasovaní : 0
K bodu 3:
Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo 9. decembra 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. Návrh programu
bol schválený.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia OZ
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Zverenie majetku obce Bracovce do správy ZŠsMŠ Bracovce
Schválenie spolufinancovania na projekt: Zvýšenie energetickej
administratívnej budovy
8. Rozpočtové opatrenie
9. Žiadosť o zriadenie prevádzky
10. Plán zasadnutí OZ na rok 2022

účinnosti

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomí na hlasovaní: 0
K bodu 5:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Poslanci obdŕžali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 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 6:
Zverenie majetku obce Bracovce do správy ZŠsMŠ Bracovce
V tomto bode starostka obce dala slovo ekonómovi obce pánovi Husnajovi. Ten uviedol
a navrhol obecnému zastupiteľstvu obce Bracovce uskutočniť prevod správy majetku obcePrístupovej cesty k školskej jedálni k 1.4.2022, rozpočtovej organizácií obce v záujme lepšieho
využitia majetku a s ohľadom na jeho údržbu, nakoľko sa majetok nachádza v areáli Základnej
školy s materskou školou Bracovce a tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu.
Prítomní poslanci nemali námietky a prevod schválili.
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 7:
Schválenie spolufinancovania
administratívnej budovy

na

projekt:

Zvýšenie

energetickej

účinnosti

Starostka obce uviedla, že nakoľko bola schválená dotácia na projekt Zvýšenie energetickej
účinnosti administratívnej budovy z Environmentálneho fondu vo výške 400.000 €, kde je
potrebná spoluúčasť minimálne 5% nákladov z iných zdrojov a na neoprávnené výdavky, t.j.
21.052,64 €. Verejné obstarávanie bolo ukončené, v súčasnosti prebieha kontrola.
K bodu 8:
Rozpočtové opatrenie

Starostka obce poprosila aj v tomto bode ekonóma, pána Husnaja, aby poslancom ozrejmil tento
bod. Vysvetlil im, že je potrebná formálna úprava, ktorú musia urobiť.
Poslanec Džubanský mal otázku k nevyčerpaným financiám ZŠ, chcel vedieť na čo sa financie
použijú, na čo mu ekonóm odpovedal, že sú to financie, ktoré môžu slúžiť do konca marca
v danom roku na nákup tovarov a služieb. Rozhodovanie je v plnej kompetencií vedenia
ZŠsMŠ Bracovce.
Schvaľuje:
 Rozpočtové opatrenie obce Bracovce č. 1/2022 zo dňa 03.03.2022
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 9:
Žiadosť o zriadenie prevádzky
Dňa 10.02.2022 bola na obecný úrad doručená a zaevidovaná po číslom OcÚ-35/2022 žiadosť
o zriadení prevádzky od pána Miroslava Horvátha, bytom Bracovce 150. V žiadosti uviedol, že
predmetom podnikania bude Maloobchod. Starostka obce uviedla poslancom, že sa jedná
o prevádzku, ktorá by mala byť zriadená v časti rodinného domu číslo 150. Územný plán obce
Bracovce nemá na tomto mieste uvedené miesto na zriadenie prevádzky, preto poprosila
poslancov, o vyjadrenie sa. Poslanci chceli vedieť o akú činnosť pôjde, čo sa bude predávať.
Poslanec Hrubý navrhol písomne vyzvať žiadateľa, aby uviedol o aký podnikateľský zámer ide,
čo bude predmetom podnikania a predaja. Ostatní poslanci súhlasili s návrhom poslanca
Hrubého, nakoľko nechcú nikomu brániť v podnikaní, len je potrebné, aby bolo jasné o aký
účel ide.
a) Berie na vedomie
Žiadosť o zriadení prevádzky
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
b) Vyzýva žiadateľa na špecifikáciu predmetu podnikania a rozsahu služieb
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní : 0

K bodu 10:
Plán zasadnutí OZ na rok 2022
Poslanci obdržali e-mailom predbežný plán zasadnutí OZ Bracovce na rok 2022. Poslanci
súhlasili s návrhom. Plán je súčasťou príloh zápisnice a bude zverejnený na webovej stránke
obce Bracovce.
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 11:
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Dňa 28.2.2022 bola doručená žiadosť od OŠK Svornosť Bracovce o poskytnutie dotácie.
Finančný príspevok chcú použiť na dopravu, odmeny rozhodcom, občerstvenie s výnimkou
alkoholických nápojov, športovú výstroj a administratívne poplatky v sume 3.000 eur.
Poslanci súhlasili nakoľko sa s dotáciou rátalo už pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2022.
Hlasovanie
Za: 4- Marek Dóci, Ján Džubanský, Anton Žofčák, Imrich Hrubý
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 12:
Rôzne
V tomto bode starostka obce informovala poslancov, že oslavy 795. výročia obce Bracovce sa
plánujú v mesiaci jún. Na oslavy je objednaná ĽH Stanislava Baláža, a Bracovskí chlopi.
Uvažuje na oslovení ešte nejakej skupiny, ktorá by v programe vystúpila. Poslanec Dóci
navrhol aj vystúpenie detí zo základnej a materskej školy.
Ďalej informovala poslancov, že pán Pirč pracuje samostatne na základe vlastnej iniciatívy, na
spracovávaní podkladov pre vydanie publikácie o ochorení covid-19.
V rámci diskusie starostka uviedla, že obec čaká na refundáciu z KSK za projekt, ktorý sa
realizoval na základnej škole, ide o sumu cca 90.000 eur. Následne ak nám refundujú platbu, je
nutné realizovať opravu strechy školskej jedálne.
K bodu 13:

Diskusia
Poslanec Dóci chcel vedieť čo je nové ohľadom kanalizácie. Starostka obce povedala, že stále
sa čaká na vyjadrenia od SPF a ŽSR. Následne požiada o územné rozhodnutie.
Starostka informovala poslancov, že od 1.3.2022 začal nový projekt MOPS, kde máme štyroch
členov. K tomuto sa prihlásila prítomná obyvateľka Alena Hricová, ktorá sa pýtala, prečo sa
prijali títo členovia a nie iní. Tiež sa pýtala starostky či nie je nejaký projekt, na ktorý by sa
dalo zamestnať starších nezamestnaných, vdovy, ktoré sú samé. Na tieto otázky starostka obce
reagovala tým, že členovia sa vyberali z tých, ktorý si podali žiadosť. Posudzovala sa ich
celková osobnosť, prístup k budúcim povinnostiam a schopnostiam. Komisia sa zhodla
a vybrala tých, s ktorými sa následne podpísali pracovné zmluvy. K druhej otázke jej starostka
nevedela povedať nič bližšie, len to, že stále sa zaujíma o projekty a ak bude možnosť prijať
niekoho určite sa tomu nebude brániť.
K bodu 14:
Záver
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu. Pani starostka poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Schôdza bola
ukončená o 17:30 hod.
Overovatelia zápisnice:
Anton Žofčák
Marek Dóci
Zapisovateľka:
Bc. Marianna Šamudovská
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce.
Bracovce, 03.03.2022
..........................................
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

