Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 08.03.2021 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Prejednávanie sťažností p. Jána Mellena o zabezpečenie dodržiavania zákona
č. 282/2003 Z. z. a Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2015 – Podmienky
chovu a držania psov na území obce Branovo
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2020
7. Inventarizácia pokladne k 31.12.2020
8. Rozpočtové hospodárenie obce
9. Správa o výsledky kontroly za II. polrok 2020
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
11. Komunálny a triedený odpad – úroveň vytriedenia odpadov
12. Dotácie
13. Informácie
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
15. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvorila starostka obce Ing. Andrea
Šulíková. Privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci čo
znamená, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Bc. Miroslav Lašček, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Roman Kalina, Iveta Mokrášová
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenia predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce Ing. Andrea Šulíková
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K bodu 3. Návrh na schválenie programu
V rokovacom bode č. 3 starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov
na zmenu programu rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania nemal nikto
z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 123/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Prejednávanie sťažností p. Jána Mellena o zabezpečenie dodržiavania zákona
č. 282/2003 Z. z. a Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2015 – Podmienky
chovu a držania psov na území obce Branovo
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2020
7. Inventarizácia pokladne k 31.12.2020
8. Rozpočtové hospodárenie obce
9. Správa o výsledky kontroly za II. polrok 2020
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
11. Komunálny a triedený odpad – úroveň vytriedenia odpadov
12. Dotácie
13. Informácie
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
15. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Prejednávanie sťažností p. Jána Mellena o zabezpečenie dodržiavania zákona
č. 282/2003 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 – Podmienky chovu
a držania psov na území obce Branovo
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. V úvode privítala manželov
Novosadových a pána Jána Mellena, ktorí boli pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Tento bod programu sme prejednávali viackrát. S daným problémom sme všetci oboznámení.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste navrhli, aby na rokovanie boli pozvaní
pán Ján Mellen a pani Ing. Rita Novosadová.
Obecný úrad od prvého podnetu pána Jána Mellena konal a priebežne zabezpečuje opatrenia,
ale dodržiavanie týchto nariadení od občanov nie je vždy aj vykonávané.
Pán Ján Mellen okrem žiadostí a sťažností na obecný úrad, kde mu bolo vysvetlené ako obec
zabezpečuje a nariaďuje dodržiavanie zákona, zaslal žiadosť aj Vám poslancom, na ktorú ste
mu zaslali odpoveď.
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Začiatkom roka pán Ján Mellen zaslal sťažnosť aj na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru odbor poriadkovej polície, ktorý nám priestupok odstúpil na prejednanie. Toto prejednanie bolo
vytýčené na 11.03.2021.
Ďalší podnet podal pán Ján Mellen na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - odbor
kriminálnej polície, proti mojej osobe označenej za páchateľa trestného činu z podozrenia
z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, kde bolo rozhodnuté a voči rozhodnutiu
podal pán Mellen sťažnosť. Prokuratúra ešte v tejto veci nerozhodla.
Navrhujem rozdeliť túto problematiku na dva body, kde v jednom bode by sme prejednali
prijaté opatrenia a dodržiavanie zákona č. 282/2003 a VZN obce č. 1/2015 – Podmienky chovu
a držania psov na území obce Branovo. V druhom bode by bol prejednaní priestupok
a porušenie zákona a VZN dcérou pani Novosadovej.
Otváram diskusiu a poprosím pána Jána Mellena, aby sa vyjadril k daným skutočnostiam
a sťažnostiam.
Pán Ján Mellen v úvode poznamenal, že nevie či sa bude môcť zúčastniť prejednania, ktoré je
vytýčené na 11.03.2021. Má zdravotné problémy a či sa bude môcť zúčastniť bude vedieť až
v stredu. V stredu bude kontaktovať pani starostku o svojej účasti.
Pán Ján Mellen odôvodnil svoje sťažnosti tým, že sa v danej veci nič nerobí a že ľudia
nedodržiavajú nariadenia. Pani starostka ho vyzvala, aby odôvodnil aj sťažnosť proti jej osobe,
keď obec v tej veci konala a robila opatrenia. Pán Ján Mellen sa spýtal, že ako obec konala.
Pani starostka mu zrekapitulovala všetky opatrenia, ktoré obec v tejto veci spravila. Majiteľom
psov boli roznesené letáky, ktoré informujú o ich povinnostiach. Na základe jeho sťažností bolo
nariadené aj sčítanie psov. Miestnym rozhlasom sme hlásili upozornenia pre majiteľov psov na
povinnosť dodržiavať zákon č. 282/2003 a Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015
o podmienkach chovu a držania psov na území obce Branovo. Upozornenie je zverejnené aj na
webovej stránke obce. Do verejného priestranstva oproti Vášmu rodinné domu bola osadená
tabuľa so zákazom venčenia psov. Starostka vyzvala pán Jána Mellena, aby sa vyjadril, že aké
ďalšie nápravy má obec vykonať, aby bol spokojný. Pán Mellen odpovedal, že bude spokojný,
keď to ľudia budú dodržiavať. Na to starostka reagovala, že ona nemôže za správanie a konanie
ľudí. Pripomenula mu, že podnet, ktorý dal na prokuratúru nehovorí o ľuďoch, ale o nej ako
osobe.
Pán Ján Mellen v januári minulého roka podal sťažnosť. Dostal odpoveď od právničky, ktorá
mu písala v mene obecného úradu, kde mu bolo odpísané, že ak chce niekoho udávať alebo
riešiť priestupok, tak musí byť jasné, že kto ten priestupok vykonal. Pánovi Jánovi Mellenovi
sa nepáčilo, že on by mal udávať ľudí, ktorí nedodržiavajú zákon a VZN.
Pán Ján Mellen má stále pocit, že obecný úrad nereaguje na jeho sťažnosti a nerešpektuje ich.
Pani starostka podotkla, že na každú sťažnosť dostal vyjadrenie a obec v danej veci vždy
konala. Keď v jednej zo sťažností konkretizoval ľudí, ktorých videl, že psie výkaly nezodvihli,
tak obecný úrad poslal dotyčným ľuďom upozornenia. Chcete povedať, že obecný úrad bol
nečinný, že nekonal v tejto veci, čo mal obecný úrad ďalej spraviť? Pán Mellen odpovedal, že
obecný úrad má kontrolovať. Pretože on ako osoba nemôže ľudí kontrolovať. Kontrolovať má
obec.
Starostka obce dodala, aj na základe Vášho podnetu na pani Novosadovú a Tóthovú, že
nedodržujú zákon a VZN 1/2015, obec písomnou formou upozornila dotknuté osoby, aby
dodržiavali nariadenia, a v prípade nedodržiavania im bude uložená pokuta.
Obecnú políciu nemáme. Žiaľ nemáme ani kamerové systémy, ale na nich pracujeme. Starostka
obce súhlasila s pánom Jánom Mellenom, že sa má dodržiavať VZN 1/2015 obce, ale je ťažké
ho kontrolovať.
Do diskusii sa pripojil poslanec Miroslav Lašček. Na miesto činu je potrebné zavolať políciu,
aby daný priestupok zadokumentovala. Dôkazy, ktoré ste predložil nie sú relevantné. Na
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fotkách sú len psie výkaly a ocikané stĺpy verejného osvetlenia. Keď uvidíte, že Vám niekto
ocikal plot alebo že si niekto nezdvihol exkrement je potrebné najprv osobu upozorniť a ak to
nerešpektuje, tak treba zavolať políciu, ktorej musíte buď predložiť relevantné dôkazy alebo
mať nejakého svedka. Toto sú fotky, ktoré nič nedokazujú a mohol ich hoc kto hoc kde nafotiť.
Z týchto fotiek nevieme zistiť, že ktorý pes sa tam vyšpinil a kto je majiteľ psa.
Pán Ján Mellen tvrdil, že to čo mu povedal pán poslanec Miroslav Lašček počul prvýkrát.
Nikdy mu pani starostka nepovedala, že má volať políciu. Nikdy sa nikto neprišiel pozrieť
z obecného úradu na to, že ako je verejné priestranstvo znečistené.
Pán poslanec Miroslav Lašček mu odpovedal, že preto sme si Vás sem dnes zavolali, aby sme
Vám vysvetlili ako máte v danej veci konať a aby ste aj vy nám navrhli ešte nejaké opatrenia.
Pani starostka na to reagovala, že ona osobne k pánovi Jánovi Mellenovi poslala políciu, aby
mu vysvetlila ako má postupovať, keď zistí nejaký priestupok, aby aj ona vedela niekoho
pokutovať. Áno teraz tu máme priestupok, ktorý treba riešiť, ale nie mňa ako osobu udávať, že
nič v danej veci nerobím. Fotky ocikaného stĺpu verejného osvetlenia, ktorý je mimochodom
majetkom Západoslovenskej distribučnej a nie majetkom obce, neviem usúdiť, že kto ten stĺp
ocikal, koho pes to bol. Keď vidím niekoho so psom, tak sa pýtam, že či dodržiavajú zákon
a VZN o psoch, či si zbierajú exkrementy a ak nie, tak ich poprosím, aby si ich zbierali a dávali
do komunálneho odpadu. Keď poslanci odsúhlasia nákup nádob na psie výkaly, ktoré budú
osadené do verejného priestranstva, tak obecný úrad bude tak postupovať a budeme riešiť len
psov. Už viackrát sme Vám vysvetľovali, že obec má priority a hlavne obmedzené finančné
prostriedky.
Pán Ján Mellen všetko chápe, len nepochopí prečo ľudia nedokážu dodržiavať zákon a VZN.
Poslankyňa Iveta Mokrášová reagovala, že ľudia sú jednoducho nedisciplinovaní. Každí má
mať svoje svedomie, aby si tie výkaly zozbieral. Nikto z nás tam nemôže celý deň stáť
a kontrolovať.
Pán Ján Mellen si myslel, že Andrejka bude mať väčší rešpekt, ale nemá, pretože je kamarátka
s pani Novosadovou. Na to starostka reagovala, že sa jej nepáči, že pán Ján Mellen má stále
pocit, že sú s pani Novosadovou kamarátky a preto v tejto veci nekoná. Áno máme kamarátsky
vzťah a vážim si ju ako sobou, ktorá tiež zviditeľnila našu obec po celom Slovensku
„Levanduľovým dňom“, ale aj napriek tomu som ju upozornila, že ak sa ich pes niekde
vyšpiní, tak ten výkal si má zdvihnúť.
Pán Ján Mellen ďalej poznamenal, že aj dňa 4.12.2020 sa vyšpinil pes pani Novosadovej,
ktorého viedla ich dcéra, tak slušne som sa jej opýtal, že či vie čo robí jej pes. Upozornil som
ju, aby si tie výkaly zozbierala a ona odpovedala, že teraz nie a doteraz nie. Preto som Vám
ukázal tú fotku a ten výkal tam bol ešte 9.12.2020. Preto som pred zasadnutím OZ, ktoré sa
konalo 09.12.2020 poslal poslancom listy o nedodržiavaní zákona. Na margo toho, prišla pani
Novosadová ku mne bez rúška a začala ziapať, že aký s ňou mám problém, tak som jej povedal,
že s ňou žiadny, ale s obecným úradom. Ja ako súkromná osoba nezmôžem nič, ja iba môžem
povedať čo sa mi neľúbi a to je všetko a všetky sankcie môže dávať obec. Prečo mi prišla pani
Novosadová vynadať a neodpratala ten výkal, keď sa tam 04.12.2020 vyšpinil ich pes.
Pani starostka odpovedala, že to je tvrdenie proti tvrdeniu. Teraz Vám poslanec Miroslav
Lašček vysvetlil ako máte postupovať, keď chcete niekoho udať. Taktiež som k Vám poslala
policajtov, aby Vám vysvetlili, že čo máte robiť, aby sa tým zaoberala polícia a my ako obec,
aby sme vedeli dávať aj sankcie z preukázania nedodržania zákona a VZN 1/2015.
O slovo sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý sa chcel k danej veci taktiež vyjadriť.
Súhlasím s pánom Jánom Mellenom. Aj ja mám psa, síce s ním nechodím po dedine, ale po
chotári. Ale ty keď vidíš človeka, že výkal nezdvihol, tak ho musíš na to upozorniť. Ja keď som
niekoho stretol a upozornil, tak ľudia nemali problém a výkal si zdvihli. Možno to dievča
nemalo vtedy vrecko pri sebe. Netreba sa obviňovať.
Pán Ján Mellen odpovedal, že mu bolo vytýkané, že si privlastňuje verejné priestranstvo. On to
priestranstvo kosí, kým ho obec pokosí raz, tak on ho pokosí aj trikrát. Na to reagoval poslanec
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Miroslav Lašček, že to nie je jeho povinnosť. A keď to spraví, tak nech to nevyčíta. Obec kosí
pravidelne v nejakých intervaloch, žiaľ nestíha pokosiť celú obec tak ako by ste si vy
predstavoval a musíte vyčkať, kým príde na rad aj na to verejné priestranstvo. Starostka
vysvetlila ako obec postupuje pri kosení a udržiavaní verejných priestranstiev a snaží sa, aby
obec bola čistá a pokosená. Svojpomocne si robíme viaceré rekonštrukcie a pri dvoch
pracovníkoch je to ťažké.
Slovo dostali manželia Novosadoví.
Pán Novosad sa vyjadril, že on je zodpovedný za svoju dcéru. Na to reagoval pán Ján Mellen,
ktorý sa spýtal pána Novosada, že kto je on. Pán Novosad odpovedal, že on je otec. Pokiaľ sa
ten priestupok v skutočnosti stal, čo neviem posúdiť, ale pokiaľ sa to skutočne stal, tak som
ochotný znášať dôsledky. Pán Novosad navrhuje, aby sa nehádali, aby sa pristúpilo
k zmierlivému spôsobu riešenia problému.
Pán poslanec Miroslav Lašček sa spýtal pána Novosada, či bol niekedy napomenutý pánom
Jánom Mellenom na konanie ich dcéry. On odpovedal, že on osobne nie. Ďalej sa pán poslanec
Miroslav Lašček spýtal, či bol niekedy upozornení pánom Jánom Mellenom na psie výkaly,
ktoré podľa tvrdenia pána Jána Mellena urobil ich pes. Pán Novosad odpovedal, že nebol nikdy
upozornení ani on ani jeho žena. Ale dcéra sa mu prišla sťažovať na správanie pána Jána
Mellena. Pán Novosad podotkol, že ak jeho dcéra urobila nejaký priestupok, tak je ochotný
znášať všetky následky. O slovo sa prihlásila pani Novosadová. Pán Ján Mellen stretávame sa,
chodíme okolo vášho domu s veľkou tlupou psov, vždy sa pekne pozdravíme a poprajeme si
pekný deň. Ak sa tento čin stal, tak nerozumiem tomu, že prečo ste neoslovili mňa alebo
manžela. Viete, kde bývame, na bráne máme aj telefónne číslo. Mohli ste nám zatelefonovať
alebo osobne prísť, a povedať, že čo naša dcéra spravila. Dcéra je v puberte a je to dieťa. My
sme sa to prvýkrát dozvedali a teda šokovane som sa to dozvedela v auguste minulého roku
z listu od pani starostky, ktorá nám poslala upozornenie na Váš podnet.
Pán Ján Mellen odpovedal, že to je všetko v poriadku, že ich to mrzí, ale prečo keď pani
Hanuliaková prejde so psami, tak ona prejde a vy sa tam zastavíte a váš pes sa tam vyšpiní. „To
tvrdíte vy“ reagovala pani Novosadová. Urobili by ste veľké gesto, keby ste dodržiavala zákon
a možno aj ostatní ľudia by vás v tom napodobňovali. Pán Novosad na to reagoval, že ich dcéra
sa snaží vyhýbať jeho domu, ani nechodí cez ich ulicu. Pani Novosadová pripomenula, že
napísala list aj pánovi Jánovi Mellenovi aj obecnému úradu, dcéru inštruovali, nechodí tadiaľ
a už vôbec nevenčí psa, pretože už je príliš veľký na ňu. Psa venčí už celé mesiace pani
Novosadová. Cez dedinu sa snaží prejsť čo najkratšou cestou do extravilánu obce.
Pán poslanec Miroslav Lašček opäť vysvetlil pánovi Jánovi Mellenovi, že ak sa nejaký skutok
stane, tak je povinný to okamžite nahlásiť obci alebo zavolať políciu. A nie, že si spraví fotku
exkrementu a opišaného stĺpu a na základe toho ide niekoho obviňovať. Prečo ste neupozornili
pani Novosadovú hneď pri čine. Pán Ján Mellen odpovedal, že on ju upozorňoval viackrát. Pani
Novosadová reagovala, že ona nebola nikdy nikým upozornená. Pán Ján Mellen odpovedal, že
upozornenie má na internetovej stránke obce a upozornenie pre majiteľov psov dostala aj
domov. Pani Novosadová mu pripomenula, že tu sa bavíme o konkrétnom čine, pri ktorom
nebola nikým upozornená. Nikdy v živote ste ma nezastavil, že môj pes sa pri vás vyšpinil, tak
neviem ako to máme riešiť, keď nie som si vedomá žiadneho priestupku. Teraz každý
exkrement, ktorý tam nájdete hodíte na nás. Pán Ján Mellen reagoval, že to v žiadnom prípade,
to ani nikdy netvrdil.
Do diskusii sa prihlásil poslanec Ing. Juraj Mellen. Aby tomu aj on správe porozumel, že ak
niekto pôjde okolo jeho domu so psom, ktorý sa vyšpiní vo verejnom priestranstve a majiteľ
psa si ten exkrement zodvihne, tak bude všetko v poriadku? Potom sa nič nedeje, chápem to
správne? Pán Ján Mellen odpovedal, že áno, ak si majiteľ psa exkrement zodvihne, tak sa nič
nedeje.
Pani starostka skonštatovala, že ak niekto ide okolo domu pána Jána Mellena so psom a ten pes
sa tam vyšpiní, tak on si ten výkal len odfotí a je ticho, nikoho neupozorní, tak ona ďalej v tom
skutku nevie konať, keď podľa fotiek nevieme posúdiť koho je ten exkrement. A keď aj pán
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Ján Mellen nahlásil osoby, tak sme im poslali upozornenia, ale oni také obvinenie odmietajú.
Pani starostka sa spýtala, že či je aj teraz verejné priestranstvo znečistené, pretože to bola
skontrolovať a ona tam nič nevidí. Je potrebné rozlišovať čo je intravilán a extravilán obce. Pán
Ján Mellen reagoval, že ak pes vydrží dvesto alebo tristo metrov, tak prečo nevydrží 30 metrov
za roh. Poslanec Michal Fülöp reagoval, že to psovi nevieš prikázať. On si spraví potrebu, kedy
to on potrebuje. To jednoducho neovplyvníš. Starostka reagovala, preto keď sa pes vyšpiní je
ten kto psa vedie povinný ten exkrement zodvihnúť, dať do sáčku a vyhodiť do nádoby na
zmesový odpad.
Pán poslanec Michal Fülöp sa spýtal pána Jána Mellena, že ako navrhuje tento spor vyriešiť.
Pán Ján Mellen odpovedal, že jemu stačí, ak by bola pani Novosadová taká láskavá a išla aj
ostatným ľuďom vzorom, že by aj ona exkrementy po svojom psovi zdvihla, aby tak robili aj
druhí ľudia. Na to reagovala starostka, aby pán Ján Mellen navrhol, čo sa týka obecného úradu,
že aké opatrenia máme ďalej spraviť. Pán Ján Mellen odpovedal, že to čo navrhol pán poslanec
Miroslav Lašček, že keď on niekoho uvidí, tak dotyčných upozorní a zavolá starostku alebo
políciu. Poslanec Michal Fülöp reagoval, že by bolo dobré mať aj nejakého svedka, ak by
dotyční z miesta činu odišiel. Pán Ján Mellen odpovedal, že tam skoro nikdy nikto nie je.
Poslanec Miroslav Lašček ho upozornil, že ak starostka nebude vedieť prísť na miesto činu, tak
má volať políciu. Poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol, že okrem starostky môže kontaktovať aj
poslancov.
Pán Ján Mellen podotkol, že či je toto normálne, že je nás tu okolo 500 obyvateľov, sme tu ako
jedna rodina a toto si máme robiť navzájom. Poslanec Miroslav Lašček odpovedal, že problém
má len jedna osoba. Pán Ján Mellen si uznal, že áno problém má len on, keď na tej ulici skoro
nikto iný nebýva. Starostka podotkla, že psy sa venčia po celej dedine a nikto nemá problém.
Ale uznala, že má pravdu, ak sa pes vyšpiní, tak si to má majiteľ psa zodvihnúť a odhodiť do
nádoby komunálneho odpadu. Uznávam, že máte pravdu, pretože ten zákon hovorí o tom, že
každý si má exkrementy po svojom psovi odpratať. Ani raz som nepovedala, že nie. Ale sa
pýtam, že ako a aké ďalšie opatrenia mám robiť ja z mojej pozície starostky. Jedine
informovanosťou, osvetou alebo napomínaním. Obecný úrad bol vždy voči pánovi Jánovi
Mellenovi nápomocný. Či už to bola spadnutá strecha, výrub stromov alebo úprava terénu.
Pani Novosadová navrhla pánovi Jánovi Mellenovi, že ak tam niekedy uvidí jej dcéru so psom
a pes by sa vyšpinil a dcéra by to nezdvihla, tak ju má kontaktovať.
Starostka na záver zhrnula, že ak pán Ján Mellen zbadá, že sa pes vyšpinil na verejnom
priestranstve a majiteľ si to nezdvihne, tak má v prvom rade dotyčnú osobu upozorniť a ak jeho
upozornenie nebude rešpektovať, tak má zavolať buď jej, poslancom alebo priamo na políciu.
Opäť vykonáme sčítanie psov a do každej poštovej schránky dáme ľuďom informačné letáky,
naďalej budeme hlásiť v miestnom rozhlase povinnosť dodržiavať zákon a VZN o psoch.
Situáciu budeme monitorovať a po nejakej dobe nám pán Ján Mellen dá vedieť, či sa daná
situácia zlepšila alebo nie.
Uznesenie č. 124/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
postup riešenia sťažnosti pána Jána Mellena.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 5. Návrh na úpravu rozpočtu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5, v ktorom je potrebné schváliť zmenu rozpočtu
vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2020 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z. konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Úpravu rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania. K úprave rozpočtu nemali poslanci žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 125/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
a) zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2020, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2020
Rokovací bod č. 6 otvorila starostka obce. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 je súčasťou príloh zápisnice
Uznesenie č. 126/2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Inventarizácia pokladne k 31.12.2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Inventarizáciu pokladne dostali poslanci ako materiál
do rokovania. Pokladničná hotovosť podľa pokladničnej knihy 1 481,82 Eur sa rovná účtovnej
hotovosti podľa posledného zaúčtovaného pokladničného dokladu 1 481,82 Eur.
Inventarizáciou nebol zistený pokladničný prebytok ani schodok. K inventarizácii nemali
poslanci pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 127/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Inventúrny súpis pokladnici k 31.12.2020.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Rozpočtové hospodárenie obce
V rokovacom bode č. 8 je potrebné schváliť rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021.
V prípade, že hospodárenie obce bude za rok 2021 s prebytkom, tak prebytok navrhujem, aby
sa rozdelil do rezervného fondu a v prípade schodku, aby sa schodok vykryl z rezervného
fondu. Poslanci s návrhom súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 128/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. Rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2021 do rezervného fondu.
2. Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2021 sa vykryje z prostriedkov rezervného fondu.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2020
V rokovacom bode č. 9 bolo odovzdané slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá vykonala kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v obci Branovo. Kontrola bola ukončená s tým, že neboli zistené nedostatky
a preto nie je potrebné prijímať opatrenia. Správu o výsledku kontroly za II. polrok 2020 dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Poslanci nemali žiadne otázky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2020 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 129/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly za II. polrok 2020.
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Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
V rokovacom bode č. 10 dostala slovo opäť hlavná kontrolórka Ing. Silvia Abrahámová.
Správu o kontrolnej činnosti dostali poslanci ako materiál do rokovania. V nadväznosti na
plnenie úloh hlavnej kontrolórky, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti boli počas
hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona NR SR č. 283/2000 Z. z. o cestovných
náhradách,
- kontrola uzatvárania nájomných zmlúv s nájomcami hrobových miest, výber poplatkov
a vedenie evidencie hrobových miest podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
- kontrola plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Branovo.
Ďalej Ing. Silvia Abrahámová informovala prítomných o ostatných činnostiach, ktoré počas
roka vykonávala. V priebehu hodnoteného obdobia roka 2020 samostatne vypracovala
a predložili nasledovné materiály:
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023,
- Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020,
- Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.
Pravidelne sa zúčastňovala na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a absolvovala školenia.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 130/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Komunálny a triedený odpad- úroveň vytriedenia odpadov
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. V tomto bode rokovania informovala poslancov
o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020. Začiatkom marca bola
zverejnená informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov. Oproti minulému roku
máme vyššie percento úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Zvýšilo sa nám na 40,70 %. Je
to aj navýšením 1 100 l zberných nádob v obci čím sa nám podarilo zvýšiť zber triedeného
odpadu. Ďalej je to aj navýšením biologického odpadu – štiepkovanie konárov. Pre tento rok sa
nám podarilo zvýšiť zber papiera, ktorý minulý rok bol zbieraný iba štvrťročne. Na 1. polrok
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2021 sa nám podarilo zvýšiť zber papiera raz za mesiac. V tomto bode bola otvorená diskusia.
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 131/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Dotácie
V rokovacom bode č. 12 starostka informovala poslancov o podaných žiadostiach na získanie
dotácií. Na Environmentálny fond sa podával projekt L7 na zateplenie KD a OcÚ. Podávala sa
žiadosť o získanie dotácie na preplatenie Územného plánu. Cez IROP budeme žiadať dotáciu
na rozšírenie úzkych miest v doprave- križovatka pri pánovi Fülöpovi. Cez občianske združenie
Branovčan sme žiadali dotáciu na fitness stroje. V tomto bode bola otvorená diskusia. Do
diskusii sa neprihlásil nikto a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 132/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informáciu o podaných žiadostiach na získanie dotácií.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Informácie
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o činnostiach obecného úradu:
1. Územný plán – Zmeny a doplnky č. 1/2020 máme zverejnené na pripomienkovanie
a oslovili sme úrady na zaslanie vyjadrení.
2. Začal sa upratovať a revitalizovať priestor za ihriskom. Čistil sa svah pri dome pani
Káploczkej a Pintérovej. Bolo im odoslané upozornenie, aby za záhradu a na verejné
priestranstvo nezahadzovali odpad. Natrie sa zábradlie mosta a upraví sa celý priestor aj
cesta. Ak budete súhlasiť navrhujem vyhradiť priestor na konáre, pretože ľudia
neukladajú konáre na jedno miesto. Poslanci s návrhom súhlasili.
3. Dokončuje sa obnova Domu smútku. Vymenili sa obklady, dlažby, spravila sa maľovka
a vymení sa zariadenie v sále. Upravilo sa sociálne zariadenie a vymenia sa okná
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v zadnej časti. V prednej časti výmenu okien ešte zvážime nakoľko je finančne
náročné.
4. V KD sa začalo s rekonštrukciou kúrenia.
5. Začalo sa s obnovou a rekonštrukciou miestnosti - Archív.
6. Postupne sa rúbali stromy určené na výrub. Plánujeme obnovu čerešňovej aleje, ktorá je
popri ceste smerom ku kostolu. Stromy sú staré a suché. Naplánovaná je náhradná
výsadba čerešní. V tomto bode otváram diskusiu, či vyrúbať všetky čerešne naraz alebo
urobiť obnovu na dve etapy. Poslanci Fülöp a Ing. Mellen navrhli vyrúbať všetky
čerešne naraz. Pán poslanec Miroslav Lašček nesúhlasil vyrúbať celú aleju naraz.
Starostka potom navrhla obnovu zrealizovať na dve etapy. V prvej etape by sa vyrúbali
stromy od kostola ku vstupu na ihrisko. Následne by sa zrealizovala aj náhradná
výsadba. Spodná časť od vstupu na ihrisko po pani Mellenovú by sa nechala. K návrhu
starostky sa priklonili ostatní poslanci.
7. Naďalej riešime pandemické opatrenia a monitorujeme situáciu s testovaním
a oboznamujeme našich občanov s aktuálnymi opatreniami. Úlohou samospráv je
testovať a zabezpečovať základné potreby pre ľudí v karanténe.
8. Materskú školu navštevuje 8 detí. Prevádzka MŠ funguje na základe dodržiavania
pandemických opatrení.
9. Plánuje sa jarné upratovanie veľkokapacitného objemného odpadu.
10. Plánujeme úpravu terénu pri obecných pozemkoch, ktoré sú určené na výstavbu
rodinných domov.
11. Čo sa týka kompostovania kuchynského odpadu z domácností, tak zatiaľ nemáme
100% kompostovanie v obci. Zostalo približne 15 domácností, ktoré neodovzdali čestné
prehlásenie. Situáciu budeme naďalej monitorovať a budeme Vás informovať.
12. Ak sa nám podarí tento rok upraviť horný park pri Mártiových, tak by sme aj tam
umiestnili 1 100 l nádoby na sklo a papier.
13. Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu sú zrušené kultúrne podujatia.
14. Mali sme ústnu sťažnosť od občana, že ľudia v obci nedodržiavajú pandemické
opatrenia, čo sa týka nosenia rúšok na verejnosti.
15. Od spoločnosti KONFER net sme obdržali žiadosť o súhlas s výstavbou optickej siete
v našej obci. Obec rekonštrukciou siete by nebola finančne zaťažená. Sieť by bola
postavená aj vzdušne a čiastočne aj v zemi, kde by bolo približne 50 podperných bodov.
V tomto bode bola otvorená diskusia. Do diskusii sa prihlásil poslanec Ing. Mellen,
ktorý nesúhlasí, aby sa optický kábel viedol vzduchom, aby sa umiestňovali po obci
nové stĺpy. Navrhuje, aby sa sieť vybudovala iba v zemi. S jeho názorom súhlasili aj
ostatní poslanci. Poslanec Lašček podotkol, že sú aj iné spoločnosti, ktoré by možno
vedeli vybudovať optickú sieť vedenú iba zemou. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 133/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
neschvaľuje
žiadosť spoločnosti KONFER net o súhlas s výstavbou optickej siete.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rámci bodu č. 14 bola otvorená diskusia.
1. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý žiada, aby mu starostka zavolala, keď
sa bude upravovať terén pri obecných pozemkoch. Nepáči sa mu ako je terén upravený.
Pani starostka vysvetlila, že daný priestor nie je ešte dokončený a priebežne sa bude
upravovať. Začali sme minulý rok. Počasie a ostatné okolnosti nám nedovolili
sa venovať naplno tejto časti obce.
2. Do diskusii sa prihlásil poslanec Kalina. Mal pripomienku na pána J. Colníka, ktorý
osadil tyč do verejného priestoru pred svojim domom, kvôli tomu, aby kolesá z auta od
suseda nezasahovali do verejného priestoru pred jeho domom. Pani starostka sa
vyjadrila, že pána Jána Colníka upozorní.
K bodu 15. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Musilová

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček v. r.

.........................................

Michal Fülöp v. r.

.........................................
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