Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 15.08.2018 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Poslanci: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Miloš Gašparík
Neprítomní:
Iveta Mokrášová, Andrea Harmadyová
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2018
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2018
7. Žiadosť o odpustenie úrokov
8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo 2018-2022
9. Schválenie kúpnej zmluvy
10. Kamenárstvo Paradiso India- stretnutie zo dňa 03.08.2018
11. Program odpadového hospodárstva obce Branovo
12. Schválenie úhrady transferu MAS – Dvory a okolie
13. Schválenie úveru Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.
14. Schválenie rozpočtového opatrenia
15. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
16. Darovacie zmluvy
17. Informácia o postupe občanov pri narušovaní občianskeho spolunažívania
18. Voľby do orgánov samosprávy obcí vykonávané dňa 10. novembra 2018
19. Informácie
20. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
21. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že sú prítomní traja poslanci. Keďže je to nadpolovičná väčšina
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Mellen, Miloš Gašparík
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
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Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce, Ing. Andrea Šulíková.
K bodu 3. Návrh na schválenie programu
Starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu programu
zasadnutia. Doplňujúci bod a návrh na zmenu programu nemal nikto z prítomných poslancov
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 179/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2018
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2018
7. Žiadosť o odpustenie úrokov
8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo 2018-2022
9. Schválenie kúpnej zmluvy
10. Kamenárstvo Paradiso India- stretnutie zo dňa 03.08.2018
11. Program odpadového hospodárstva obce Branovo
12. Schválenie úhrady transferu MAS – Dvory a okolie
13. Schválenie úveru Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.
14. Schválenie rozpočtového opatrenia
15. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
16. Darovacie zmluvy
17. Informácia o postupe občanov pri narušovaní občianskeho spolunažívania
18. Voľby do orgánov samosprávy obcí vykonávané dňa 10. novembra 2018
19. Informácie
20. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
21. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce
skonštatovala, že je potrebné schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo, ktorá bola vykonaná
rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 180/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. 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,
2. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 2/2018, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2018
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 dostali poslanci ako
materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 181/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.06.2018.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2018
V tomto bode programu starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii
Abrahámovej. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že jej kontrolná činnosť v 1. polroku 2018
bola zameraná na vybavovanie sťažností a na kontrolu poplatkov a daní v nadväznosti na
platné VZN obce. Obec Branovo v 1. polroku 2018 neeviduje žiadnu sťažnosť a vyberá
poplatky a dane v zmysle platnej legislatívy.
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Uznesenie č. 182/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2018.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Žiadosť o odpustenie úrokov
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7 a skonštatovala, že uznaním dlhu a splátkového
kalendára sme vyrovnali náš záväzok v sume 29 623,00 Eur, ktorý vznikol za prevedené práce
„Rekonštrukcia a modernizácia chodníka“. Po úplnom zaplatení faktúry na základe
splátkového kalendára nám firma Molda s.r.o. vyrubila úroky z omeškania v sume
5 004,12 Eur. Podali sme žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania. Dňa 26.07.2018 sme
dostali odpoveď, v ktorej nám oznamujú, že z úrokov z omeškania nám môžu odpustiť čiastku
vo výške 1 500,00 Eur. Zvyšnú časť úrokov vo výške 3 504,12 Eur musíme uhradiť. Poslanci
nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 183/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a)berie na vedomie
žiadosť o odpustenie úrokov
b)schvaľuje
vyplatiť zvyšnú časť úrokov z omeškania v sume 3 504,12 Eur firme MOLDA s. r. o.,
Pestovateľská 2, 940 01 Nové Zámky.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo 2018-2022
V tomto bode programu starostka informovala prítomných, že v zmysle usmernenia v rámci
NSK v súlade s § 80 písm. a) a písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v platnom znení mesto/obec vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo
svojom územnom obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Obec je
povinná schváliť komunitný plán a schválený ho predložiť vyššiemu územnému celku,
v ktorého územnom obvode sa nachádzame. Následne podľa § 83 ods. 3 zákona o sociálnych
službách vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na
základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych
služieb miest a obcí vo svojom územnom obvode. Naša obec mala vypracovaný komunitný
plán sociálny služieb, ale v tomto roku sme ho museli aktualizovať v zmysle platných
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zákonov a je potrebné schváliť aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce
Branovo 2018-2022. Komunitný plán dostali poslanci ako materiál do rokovania. Prítomní
poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 184/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Branovo 2018-2022.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Schválenie kúpnej zmluvy
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Obecné zastupiteľstvo obce Branovo schválilo
zámer odpredať pozemok priamym predajom vo vlastníctve obce parcely registra „E“
par. č. 16/203 – orná pôda o výmere 1 624 m2, v zastavanom území obce Branovo. Na
predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva uznesením č. 173/2018 bola schválená
cenová ponuka od pani Márii Boldižárovej, ktorú sme vyzvali k predloženiu údajov
potrebných k spísaniu kúpnej zmluvy. Vlastníci priľahlých pozemkov trvali na osobnom
stretnutí s majiteľom kamenárstva a to za prítomnosti starostky obce a poslancov OZ.
Vlastníci priľahlých pozemkov sa dohodli, že kúpnu zmluvu odporučia schváliť aj obecnému
zastupiteľstvu. V tomto bode programu otvorila starostka diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil
nikto z prítomných a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 185/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
v zmysle ust. § 9a) ods. 2 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov, kúpnu
zmluvu uzavretú medzi Obcou Branovo (ako predávajúci) a pani Máriou Boldižárovou (ako
kupujúca) na predaj nehnuteľného majetku obce kat. úz. Branovo parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu, na liste vlastníctva číslo 878, parcela číslo
16/203 – orná pôda o výmere 1 624 m2 vo vlastníctve podľa zápisu na strane BLV pod
por. č. 1) v celosti, s kúpnou cenou v sume 10 003,84 Eur.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Kamenárstvo Paradiso India – stretnutie zo dňa 03.08.2018
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných, že dňa 03.08.2018 sa
uskutočnilo stretnutie s občanmi susediacimi s kamenárstvom Paradiso India za účelom
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doriešenia pripomienok k predaju pozemku a doriešenia vzťahov medzi susedmi. Zo
stretnutia bola vyhotovená zápisnica. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina. Starostka
obce zreprodukovala prítomným poslancom priebeh stretnutia. Otvorila som stretnutie
a prítomných na stretnutí som privítala. Na začiatku som oboznámila prítomných s priebehom
a výsledkom s priamym predajom pozemku. Na základe žiadosti o kúpu pozemku, od pána
Romana Miháleka, obecné zastupiteľstvo schválilo odpredať pozemok priamym predajom
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej podľa osobitného predpisu.
Následne obec zverejnila priamy predaj na úradnej tabuli, na webovej stránke obce
a v regionálnych novinách. Bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Viera
Katonová – znalec v odbore stavebníctvo, pozemné stavby, projektovanie v stavebníctve
a odhad hodnoty nehnuteľnosti. Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená na 3,60 Eur/m2.
Na obecnom zastupiteľstve, dňa 21.05.2018, bola schválená cenová ponuka pani Márie
Boldižárovej, nakoľko jej ponuka bola 10 003,84 Eur (6,16 Eur za m2). Pán Roman Mihálek
predložil cenovú ponuku vo výške 2 100,00 Eur, ktorá nebola totožná so všeobecne
stanovenou cenou v znaleckom posudku. Po vyhodnotení cenových ponúk vzniesli
pripomienky vlastníci susedných nehnuteľností z obavy o svoje nehnuteľnosti a z obavy pred
tým, že kamenárstvo bude rozširovať svoju výrobnú činnosť. Pán Boldižár odprezentoval
prítomným, že pozemok bude využívať za účelom výstavy náhrobných kameňov,
v budúcnosti neuvažuje so žiadnou výstavbou výrobnej haly a prisľúbil na hranici pozemku
vybudovať bezbariérový betónový plot. Vlastníci susedných nehnuteľností nemali námietky
k odpredaju pozemku. Ďalším bodom programu boli pripomienky občanov, ktorí susedia
s kamenárstvom Paradiso India. Vlastníci nehnuteľností povedali pánovi Boldižárovi svoje
pripomienky a on ich akceptoval. Na záver pripomenul, že vždy sa snažil susedom pomôcť
a poprosil ich, že keď majú nejaký problém, aby sa obrátili v prvom rade naňho alebo na jeho
vnuka a nie na obecný úrad. Starostka poznamenala, že je potrebné upraviť verejné
priestranstvo, nikde by nemali byť skládky stavebného odpadu, skládky náhrobných kameňov
a už vôbec nie veľké tabule mramoru. Poslanci Ing. Mellen a Fülöp navrhli rozšíriť
parkovisko, aby autá vedeli parkovať kolmo a nezasahovali do cesty. Starostka navrhla, že dá
vypracovať cenové ponuky na rekonštrukciu parkoviska a uvítala by finančnú výpomoc
kamenárstva Paradiso India. Týmto bodom sa stretnutie ukončilo. V tomto bode otvorila
starostka diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 186/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
stretnutie s občanmi susediacimi s kamenárstvom Paradiso India za účelom doriešenia
pripomienok k predaju pozemku a vzťahmi medzi susedmi.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Program odpadového hospodárstva obce Branovo
Vo vestníku Vlády SR bola, dňa 01.06.2018, zverejnená vyhláška Okresného úradu Nitra,
ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programového odpadového hospodárstva (POH)
Nitrianskeho kraja. Od 16.06.2018 nadobudla vyhláška účinnosť a pre obce začala lehota na
predloženie a posúdenie POH obce. Podľa nového zákona o odpadoch obce do 1000
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obyvateľov a 350 ton odpadu ročne vrátane drobných stavebných odpadov nemajú povinnosť
vypracovávať POH. Obec Branovo spĺňa tieto podmienky, čo znamená, že POH nemusíme
vypracovávať. Spoločnosť Brantner nám zasiela informácie o množstvách vyzbieraného
komunálneho odpadu, objemného odpadu a druhotných surovín. Tieto údaje si uchovávame,
aby sme v prípade kontroly vedeli vydokladovať množstvo vyzbieraného odpadu a preukázať
sa, že nie sme povinný vypracovávať program odpadového hospodárstva. Poslanci nemali
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 187/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie,
že obec Branovo nemá povinnosť vypracovávať program odpadového hospodárstva.
Hlasovanie:

za:
3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Schválenie úhrady transferu MAS – Dvory a okolie
Starostka obce otvorila 12. bod programu. Na predchádzajúcom OZ ste boli informovaní
o tom, že združenie MAS – Dvory a okolie, kde patrí aj naša obec, dostalo štatút veľkého
leadera. Na základe rozhodnutia na zasadnutí dňa 18.06.2018 bolo potrebné uhradiť transfer
vo výške 1 092,15 Eur na účet MAS. Transfer slúži k preukázaniu zabezpečenia finančných
prostriedkov na účte MAS za účelom spolufinancovania projektu a k naštartovaniu chodu
MAS. Nakoľko bolo potrebné spolufinancovanie preukázať výpisom z bankového účtu MAS,
tak úhradu bolo potrebné zrealizovať do 25.06.2018.
Uznesenie č. 188/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
vyplatený transfer združeniu MAS – Dvory a okolie vo výške 1 092,15 Eur.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Schválenie úveru Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o tom, že v nadväznosti na
schválený nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v sume
38 249,88 Eur je potrebné schváliť preklenovací úver na prefinancovanie projektu
„Revitalizácia parku v obci Branovo – 1. etapa“. Boli nám zaslané ponuky z VÚB banky,
Prima banky a zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Najlepšiu ponuku sme dostali zo
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. V tomto bode otváram diskusiu a predkladám
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vyhodnotenie predložených ponúk. Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 189/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
investičný úver v sume 38 250,00 Eur a jeho zabezpečenie blankozmenkou obce a zriadením
záložného práva k pohľadávke z účtu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Schválenie rozpočtového opatrenia
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 14, v ktorom je potrebné, na základe schválenia
investičného úveru v sume 38 250,00 Eur, upraviť a schváliť rozpočet so zapracovaním tohto
úveru do rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018. V tomto bode bola otvorená diskusia.
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 190/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2018, ktorým sa mení rozpočet obce vzhľadom na schválený
investičný úver.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
Starostka obce informovala, že z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme získali dotáciu na
podporu rozvoja cestovného ruchu v sume 800,00 Eur. Podmienkou poskytnutia dotácie je
finančná spoluúčasť prijímateľa vo výške minimálne 10 % z hodnoty projektu. Dotáciu sme
žiadali na smerové tabule a smerové šípky. Jedna smerová tabuľa so smerovými šípkami bude
umiestnená v centre obce a druhá smerová tabuľa so smerovými šípkami by bola umiestnená
pri cintoríne. Pre tieto smerové tabule je vypracovaná cenová ponuka, ktorú Vám predkladám
a zároveň otváram diskusiu. Cena uvedených smerových tabúľ a smerových šípok je vo výške
1 285,00 Eur. K cenovej ponuke nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.

8

Uznesenie č. 191/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spolufinancovanie a cenovú ponuku smerových tabúľ.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Darovacie zmluvy
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 16. Poslanec pán Ing. Mellen chce spísať darovacie
zmluvy na majetok, ktorý daroval obci. V minulosti boli tiež spísané darovacie zmluvy, aby
sa nám majetok, ktorý nám bol darovaný premietol do majetku obce ako drobný hmotný
majetok. Sú občania, resp. darcovia, ktorí nechcú byť menovaní a nechcú, aby bola spísaná
darovacia zmluva. Pokiaľ by sme spísali darovacie zmluvy len s pánom poslancom, tak je to
na zvážení, aby sme nikoho neurazili. Otváram diskusiu. Do diskusii sa prihlásil Ing. Mellen,
ktorý chce mať spísané darovacie zmluvy na všetko čo za svoje poslanecké obdobie daroval
obci a to lavičku na cintoríne, sochu anjela, stromy, informačné tabule, prístrešok nad starou
márnicou, smetné nádoby na cintoríne.
Uznesenie č. 192/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informáciu o majetku, ktorý bol darovaný obci.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Informácia o postupe občanov pri narušovaní občianskeho spolunažívania
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 17. Čoraz viac sa opakujú prípady osočovania
a urážania medzi občanmi. Ide o prípad pani Lengelyovej, pána Engenlbrechta, pani
Vetterovej a pána Gašparíka. Občania sa obracajú na obecný úrad s prosbou o pomoc. Žiaľ
z našej strany vieme občanom pomôcť len dohovorom, čo nebýva účinné a spory sa opakujú.
Jednou z možností je zriadiť poriadkovú komisiu, ktorá by tieto spory riešila buď
upozornením alebo uložením pokuty. Vo vážnych prípadoch, ktoré boli riešené už aj políciou
by bolo vhodné, aby sa naši občania obrátili na Okresný úrad na odbor všeobecnej vnútornej
správy a dali podnet ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V tejto veci som sa
poradila aj s právničkou, či by nebolo dobré vypracovať VZN na danú problematiku, ale
v minulosti boli takéto VZN napádané prokuratúrou a museli byť zrušené obecnými
zastupiteľstvami. Právnička vypracuje materiál, ktorý by sme dali do úradnej tabule, aby
občania vedeli ako postupovať pri narušovaní občianskeho spolunažívania. Starostka otvorila
diskusiu. Poslanec Ing. Mellen sa vyjadril, že zriadenie poriadkovej komisie je zbytočné,
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keďže spory sa dohovorom a ani uložením pokuty nevyriešia. S vypracovaním materiálu
súhlasí. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 193/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informáciu o postupe občanov pri narušovaní občianskeho spolunažívania.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18. Voľby do orgánov samosprávy obcí vykonávané dňa 10. novembra 2018
Starostka obce otvorila 18. bod programu. Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnia komunálne
voľby. Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí je obecné zastupiteľstvo povinné určiť počet volebných obvodov a počet
poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň je potrebné určiť aj úväzok pre starostu. Poslanec
Ing. Juraj Mellen navrhol, aby sa zachoval rovnaký počet poslancov ako býval doteraz
a taktiež navrhol ponechať plný úväzok pre starostu. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní
poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 194/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod
č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané
dňa 10. novembra 2018 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich
takto:
1./ jeden volebný obvod č. 1
2./ volebný obvod č. 1 – počet poslancov: 5
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie č. 195/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plný úväzok pre starostu.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Harmadyová, Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 19. Informácie
1. Dokončila sa revitalizácia centra obce a doplnili sa lavičky.
2. Zakúpený gumolit do školskej jedálne MŠ bol osadený a teraz prebieha maľovanie
jedálne.
3. Na chodbe MŠ boli vymenená staré okná za plastové.
4. PASPORT dopravného značenia ešte nie je ukončený, pretože chýbali návrhy
dopravných značiek.
5. Priestor po kaderníčke bol zrekonštruovaný na obecnú kuchyňu. Chýba nám už len
namontovanie kuchynskej linky.
6. Pri prerábaní priestoru po kaderníčke sa pokračovalo ďalej aj pri javisku, kde boli
zatečené rohy i samotná stena a je potrebná oprava.
7. Priebežne, podľa možností, sa obec čistí a kosí.
8. Do požiarnej zbrojnice je potrebné zaviesť elektrinu. Pri zriadení elektrickej prípojky
sme zistili, že táto budova nemá súpisné číslo a nie je zapísaná na liste vlastníctva.
Bola odoslaná žiadosť na zameranie adresného bodu, na základe ktorého vieme určiť
súpisné číslo a následne podať návrh na vklad do katastra.
9. Zamestnanec Vladimír Mellen je opäť práceneschopný.
10. Spaľovanie je zakázané.
11. Pred obecným úradom spoločnosť Slovak Telekom vybudovala prostredníctvom
optického kábla zariadenie, ktoré bude poskytovať pre našich občanov rýchlostný
internet. Práce na zriadení optického kábla by mali byť ukončené koncom augusta.
12. Zahájili sa práce v parku. Začali sa výkopové práce a betónovanie obrubníkov na
chodníky. Dnes začali záhradníci sadiť stromy, zajtra sa vykope studňa a potom sa
bude pokračovať s budovaním závlahy. Výsadba bude ukončená približne koncom
septembra.
13. V oprave bola traktorová kosačka. Aktuálne je v oprave štvorkolesová kosačka.
14. Dňa 31.08.2018 bude ukončení projekt „REŠTART“. Cez tento projekt boli z Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny zamestnaní traja dlhodobo nezamestnaní občania.
15. Cez ďalší projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude zamestnaný pán Štefan
Ivan. Zamestnaný bude od septembra.
16. Hody.
17. Najbližšie nás čakajú tieto kultúrne podujatia:
- Branovský duatlon spojený s Branovským behom – 22.09.2018
- Posedenie pre dôchodcov – začiatkom októbra.
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K bodu 20. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec pán Michal Fülöp sa informoval, že kto je vlastníkom pozemku, kde zvykne
byť odstavený autobus, pretože na tom pozemku je vysoká jedľa, ktorá by v prípade
silných vetrov mohla spadnúť a narobiť veľké škody, ktoré budú znášať oni. Bolo by
dobré upozorniť vlastníkov pozemku na túto skutočnosť.
2. Ďalej poslanec Fülöp upozornil na to, že v kostolnej záhrade je suchý strom „lipa“.
Starostka mu odpovedal, že vie o tom, aj bol plánovaný výrub tejto suchej lipy, len
v čase, keď bolo auto s plošinou na cintoríne, tak bolo veľmi napršané a keby išlo auto
do kostolnej záhrady v tom čase, tak by poškodilo terén a nebolo nám to povolené.
K bodu 21. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20:00 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

......................................................
Ing. Andrea Šulíková v.r.
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Juraj Mellen v.r.

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

Michal Fülöp v.r.

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

12

