Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 18.05.2022 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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2022
6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
9. Zámer predaja pozemkov
10. Slovenský pozemkový fond – majetkové vysporiadanie pozemkov
11. Schválenie dotácie – spoluúčasť
12. Žiadosť – dotácia občianskeho združenia
13. Vypracovanie žiadosti a projektu – zberný dvor
14. Rekonštrukcia OcÚ a KD
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. 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 štyria poslanci a 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: Bc. Miroslav Lašček, Ing. Juraj Mellen
Návrhová komisia:
Michal Fülöp, Miroslav Hatala
Zapisovateľka:
Ing. Andrea Šulíková
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

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.
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. Doplňujúce body do programu rokovania mala p. starostka
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obce Ing. Andrea Šulíková a to „Žiadosť Mgr. Moniky Pintérovej o poskytnutie finančného
príspevku – sponzorský dar pre syna Patrika Pintéra “ a „Návrh plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2022. K doplňujúcim bodom nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 186/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s doplňujúcimi bodmi „Žiadosť Mgr. Moniky Pintérovej o poskytnutie
finančného príspevku – sponzorský dar pre syna Patrika Pintéra“ a „Návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2022.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

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 31.03.2022
6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
9. Zámer predaja pozemkov
10. Slovenský pozemkový fond – majetkové vysporiadanie pozemkov
11. Schválenie dotácie – spoluúčasť
12. Žiadosť – dotácia občianskeho združenia
13. Vypracovanie žiadosti a projektu – zberný dvor
14. Rekonštrukcia OcÚ a KD
15. Žiadosť Mgr. Moniky Pintérovej o poskytnutie finančného príspevku – sponzorský dar
pre syna Patrika Pintéra
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 je potrebné schváliť zmenu 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. 1/2022 podľa
§ 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdaje. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu. Úprava rozpočtu je súčasťou príloh zápisnice.
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Uznesenie č. 187/2022:
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 obec Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2022
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. Plnenie rozpočtu k 31.03.2022 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. K plneniu rozpočtu nemali poslanci žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 31.03.2022 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 188/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2022
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. Odborné stanovisko k návrhu „Záverečného účtu
obce Branovo za rok 2021“ dostali poslanci ako materiál do rokovania, v ktorom Ing. Silvia
Abrahámová skonštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu bez výhrad. Poslanci k stanovisku hlavnej kontrolórky nemali žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 189/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Branovo za rok 2021.
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Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
V rokovacom bode č. 7 je potrebné prerokovať a schváliť návrh Záverečného účtu obce
Branovo za rok 2021. Návrh Záverečného účtu dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce, ktorý bol zostavený
ako vyrovnaný. Záverečný účet obsahuje podrobný rozbor plnenia bežných a kapitálových
príjmov i výdavkov, rozbor príjmových a výdavkových finančných operácií, tvorbu a použitie
prostriedkov fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu i prehľad o prijatých
dotáciách. Záverečný účet je súčasťou príloh zápisnice.
K návrhu Záverečného účtu obce nemali poslanci pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 190/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Záverečný účet obec Branovo za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8 Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
Rokovací bod č. 8 otvorila starostka obce. V tomto bode programu informovala prítomných
o schválení zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou Branovo ako budúcim
predávajúcim a Róbertom Révaiom ako budúcim kupujúcim. Uvedený zámer a zmluva bola
zverejnená 15 dní na pripomienkovanie, do dnešného dňa Obec Branovo žiadnu pripomienku
neobdržala. Predaj pozemkov bol prerokovaný aj na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.
Teraz je potrebné danú zmluvu schváliť. Následne starostka obce otvorila diskusiu k tomuto
bodu. Informovala, že dohodnutá kúpna cena ako i m2 sa nezmenili, ale zmenilo sa to, že v 1.
etape žiadali 3 pozemky v strednej časti, zmenili to na tri pozemky tej istej výmery, za
pozemky za cestou pri pánovi Ďaďanovi. Zároveň starostka obce pripomenula, že projektant ju
mailom informoval, že čo sa týka územnej projektovej dokumentácie tak doprava je hotová na
90 %, elektro na 100 %, voda a požiarna sa rieši, mal by to ukončiť koncom mája 2022. Takže
územná projektová dokumentácia bude hotová, potom pôjde na pripomienkovanie dotknutým
orgánom a na stavebný úrad.
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Cena je 33 € za m2. Upozornila projektanta, aby pri týchto 3 pozemkoch zachovali m2.
Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili, či majú ešte nejaké iné pripomienky k danému bodu. Pán
Fülöp sa spýtal, aká široká bude cesta. Starostka ho informovala, že vonkajší uličný priestor je
9 m a vnútorný uličný priestor je 7 m. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. Zmluva o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy je súčasťou príloh.
Uznesenie č. 191/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou Branovo a Róbertom Révaiom
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Zámer predaj pozemkov
V rokovacom bode č. 9 je potrebné prerokovať Zámer predaj pozemkov. Bod otvorila starostka
obce. Informovala prítomných, že na predchádzajúcom zastupiteľstve sa riešilo čistenie aleje
pod kúpeľom, vyčistila sa parcela, vypílili sa tam stromy. Následne so ZAD Dvory nad Žitavou
sa upravil priestor pre novú výsadbu stromovej aleje. Informovala, že predtým je potrebné
zamerať geodetom uličný priestor, verejné priestranstvo a ohraničiť našim občanom, ktorý tam
majú záhrady, pokiaľ sú záhrady, pokiaľ je uličný priestor, aby to vedela obec upraviť.
Starostka obce uviedla, že bol oslovený pán Marek Mellen, ktorý užíva obecné pozemky a sú
priľahlé k pozemku, na ktorom má rodinný dom.
Pán Marek Mellen prejavil záujem o kúpu pozemkov a na obecný úrad doručil žiadosť. Zámer
odpredaja pozemkov bol schválený a zverejnený. Nakoľko sa jedná o parcely registra E bolo
potrebné zamerať pozemky geometrickým plánom. Náklady sú v sume 404,00 € za
vypracovanie geometrického plánu. Cena za pozemky sa určila sumou 3,32 EUR za m2. Spolu
náklady na vklad a na vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci. V tomto prípade je
potrebné schváliť spôsob predaja a kúpnu zmluvu.
Starostka obce informovala, že obci Branovo bola doručená ďalšia žiadosť na kúpu pozemku
od p. Alexandra Kukučku a manželky, ktorí majú vo vlastníctve pozemky, na ktorom je
rodinný dom, ktorý vlastnia a priľahlý pozemok patrí obci Branovo. Je to parcela č. 377/92 vo
výmere 101 m2. Starostka obce navrhla, aby sa p. Alexandrovi Kukučkovi a manželke predal
uvedený pozemok v cene 3,32 € za m2., čo spolu predstavuje sumu 335,32 €. Starostka obce
vypracovala aj zámer daného pozemku.
Starostka obce informovala, že sú viacerí občania, ktorí užívajú pozemky vo vlastníctve obce.
Môžeme ich osloviť a nakoľko platia dane za tieto pozemky a udržiavajú ich tak by som
navrhla cenu za m2 - 3,32 EUR.
Poslanci súhlasili aj s oslovením občanov, ktorí budú mať záujem si odkúpiť pozemky, ktoré
sú priľahlé k ich nehnuteľnostiam a za ktoré platia dane a udržiavajú ich.
Na základe uvedeného starostka obce prečítala uznesenia.
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Uznesenie č. 192/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Obcou Branovo ako predávajúcou s kupujúcim Marekom
Mellenom, trvale bytom Branovo č. 62 na predaj nehnuteľného majetku obce.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 193/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Spôsob prevodu majetku obce uzavretím kúpnej zmluvy priamym predajom s kupujúcim
Marekom Mellenom, trvale bytom Branovo č. 62.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 194/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zámer predaj majetku obce nehnuteľnosti vedenej katastrom nehnuteľností pre kat. úz. Branovo
na LV č. 1, C KN parc. č. 377/92 pánovi Alexandrovi Kukučkovi a manželke Viere
Kukučkovej, trvale bytom Branovo 172 v kúpno-predajnej sume 3,32 € za m2 v celkovej sume
335,32 €.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 10. Slovenský pozemkový fond – majetkové vysporiadanie pozemkov
Rokovací bod č. 10 otvorila starostka obce. Informovala poslancov OZ, že prišla odpoveď
zo Slovenského pozemkového fondu na žiadosť o súhlas so zápisom domu so súpisným
číslom 51 do katastra nehnuteľností, ktorá je v zmysle územného plánu definovaná ako obecné
múzeum. V súvislosti s touto skutočnosťou bol SPF doručený aj GP č. 31/2022
zo dňa 28.02.2022 so žiadosťou o bezodplatný prevod pozemkov v intraviláne obce Branovo,
k. ú. Branovo a to parc. č. 33, parc. č. 32 a parc. č. 30.
Starostka obce predložila poslancom OZ vytlačenú mapu, kde opisovala čísla parciel, ktoré
vlastní obec a ktoré má v správe SPF. Starostka obce informovala, že žiadala SPF o bezplatný
prevod, čo nie je možné, nakoľko fond môže bezodplatne previesť len nehnuteľnosti vo
vlastníctve štátu.
Parc. č. 32, tu je obec ½ vlastník. SPF navrhuje, že v prípade parc. č. 32, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 626 m2, evidovanom na LV č. 883, ktorý je
v spoluvlastníctve nezistených vlastníkov v podieloch a obce Branovo v podiele ½,
majetkoprávneho vysporiadania podľa § 19 ods. 6 zákona 180/1995 Z. z., uzavrieť dohody
o zrušení vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za finančnú náhradu.
Starostka uviedla, že v prípade odsúhlasenia, bude si musieť obec odkúpiť ½ pozemku s tým,
že sa vypracuje znalecký posudok.
E KN p. č. 30, ktorý je vo výlučnom spoluvlastníctve nezistených vlastníkov, SPF v liste
zo dňa 05.04.2022 konštatuje, že v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.. nie je naplnený
žiaden titul prevodu. V tomto SPF dáva obci do pozornosti možnosť požiadať SPF o prenájom
uvedeného pozemku.
V prípade pozemku E KN p. č. 33, na ktorom je postavená budova obecného múzea, starostka
informovala prítomných, že Slovenský pozemkový fond žiada pre posúdenie možností spôsobu
majetkovoprávneho vysporiadania o doručenie dokladov potvrdzujúcich vlastníctvo stavby
č. 51. SPF žiada od obce inventúrny súpis dlhodobého majetku obce (dom – obecné múzeum)
a územnoplánovaciu informáciu k predmetnému pozemku – 1x originál prípadne overenú
kópiu. Starostka obce sa spýtala poslancov, či navrhujú zaradiť dom na inventúrnu kartu,
prípadne ako má ďalej postupovať a otvorila diskusiu k danej téme.
Poslanci súhlasili s vysporiadaním pozemku parc. č. 32, parc č. 33 navrhli doplniť údaje na
inventárnu kartu a zaradiť do majetku obce. V prípade pozemku č. 30 nesúhlasili toho času
s prenájmom pozemku.
Uznesenie č. 195/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
majetkové vysporiadanie pozemku E KN parc. č. 32, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 626 m2, evidovanom na LV č. 883, ktorý je v spoluvlastníctve nezistených
vlastníkov pod B1, B2, B3, B4 a B6 v podieloch a obce Branovo v podiele ½, t. j. uzavretie
dohody o zrušení vysporiadaní podielového spoluvlastníctva za finančnú náhradu
od Slovenského pozemkového fondu a vyhotovením znaleckého posudku.

Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie č. 196/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
v prípade pozemku E KN p. č. 33, na ktorom je postavená budova obecného múzea, aby pred
posúdením možností spôsobu majetkoprávneho vysporiadania obec doručila Slovenskému
pozemkovému fondu inventúrny súpis dlhodobého majetku (výpis majetkovej karty obce)
potvrdzujúce vlastníctvo stavby s č. 51 a územnoplánovacej informácie k predmetnému
pozemku.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 197/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
neschvaľuje
v prípade pozemku E KN p. č. 30, ktorý je vo výlučnom spoluvlastníctve nezistených
vlastníkov, aby Obec Branovo požiadala Slovenský pozemkový fond o prenájom uvedeného
pozemku v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.
Hlasovanie:

za: 0
proti :
4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 11. Schválenie dotácie – spoluúčasť
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce a informovala prítomných, že Obec Branovo získala
dotácie z NSK na cestovný ruch, na rozvoj kultúry a športu. Tieto dotácie majú finančnú
spoluúčasť obce.
Dotácia pre šport 500,00 EUR spoluúčasť v sume 170,00 EUR. Použila by sa na predmety pre
deti na MDD.
Dotácia na kultúru – pamätná tabuľa Ondrejovi Demovi 600,00 €, spoluúčasť 180,00 €.
Starostka obce uviedla, že tabuľa bude z travertínových platní vo výške 2 metrov. Zistí cenové
ponuky a potom doriešime financovanie tohto projektu.
Ďalej informovala, že obec dostala dotáciu na cestovný ruch, ide o oddychovú zónu pri
rybníku. Urobil by sa malý drevený prístrešok s lavičkami. Dotácia je 1600,00 EUR spoluúčasť
300,00 EUR. Starostka obce oznámila prítomným, že priebežne sa informovala u p. Kliského,
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ktorý už zhotovil altánok v obci pri ihrisku cena by bola 3000,00 €, pričom dotácia je vo výške
1900,00 €. Ostatné by sme museli doplatiť.
Poslanec Fülöp reagoval, že je to drahé. Poslanec Lašček požiadal starostku obce, aby
povedala, aké budú rozmery odpočívadla. Ide o rozmery altánku 2 x 4 m. Poslanci požiadali
starostku obce, aby dala vypracovať cenové ponuky. Starostka obce informovala, že osloví
viacerých podnikateľov a predloží cenové ponuky.
Starostka obce ukončila rokovanie v zbore a o slovo sa prihlásil pán Becík.
Reagoval, že je toho názoru, aby boli prístrešky rovnaké na oboch stranách obce od toho istého
zhotoviteľa, hoci ceny za stavebné materiály sa zvýšili, je toho názoru, že prístrešky sa
zhotovujú na viac rokov, poslanci by mali zvážiť stavbu prístrešku pri rybníku. Pán Becík
podal informácie týkajúce sa úpravy cesty po pravej strane od obce, ktorá vedie nad potokom,
o jej doterajšom a následnom spevnení. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 198/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje spolufinancovanie uvedených projektov
a v projekte pamätná tabuľa Ondreja Dema a dreveného altánku predložiť cenové ponuky
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Žiadosť – dotácia občianskemu združeniu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 12. Informovala poslancov, že Obci Branovo bola
doručená žiadosť o dotáciu od Občianskeho združenia „Branovčan“ so sídlom Branovo 46,
v ktorej žiada Obecné zastupiteľstvo o dotáciu vo výške 2000,00 €, pričom finančné
prostriedky budú použité na podporované projekty v obci, ktoré sú zamerané na rozvoj
cestovného ruchu, rozvoj športu a kultúry.
Občianske združenie má schválené žiadosti na projekty v roku 2022:
Branovský beh v sume 1000,00 EUR spoluúčasť 180,00 EUR.
Workoutové ihrisko, 2357,00 EUR spoluúčasť 48,10 EUR. V tomto prípade bol urobený
prieskum trhu kde najlacnejšia zostava bola v sume 4268,00 EUR. Doplatok je v sume 1911,00
EUR.
Pomník padlých hrdinov, ktorý sa opravil z dotácie minulého roka vyrába pán Miškovič –
sochu vojaka. Cena je stanovená na sumu 3000,00 EUR.
Zostatok finančných prostriedkov z minulého roka bolo 1000,00 €. Z toho bola vyplatená
záloha 1000,00 € pre pána Miškoviča. Zostáva doplatiť 2000,00 €.
Pán poslanec Lašček požiadal pani starostku o zhrnutie, na čo OZ použilo prostriedky
z minulého obdobia, ktoré obec poskytla v sume 1500,00 EUR.
Starostka obce vymenovala projekty občianskeho združenia za rok 2021.
Projekt Branovský beh bola dotácia v sume 1501,00 EUR spoluúčasť v sume 350,00 EUR.
Tento projekt bol benefičný a získané ďalšie prostriedky boli použité na:
Prenájom časomiery, ozvučovacej techniky, víťazné poháre a medaile. Zabezpečenie
občerstvenia. Zostatok z projektu bol venovaný občanovi Dáriusovi v sume 650,00 EUR.
Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva dotácia v sume 1050,00 EUR spoluúčasť v sume
170,00 EUR. Oprava pomníka padlých hrdinov.
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Projekt Fitness stroje dotácia v sume 2940,00 EUR spoluúčasť 150,00 EUR.
Náklady na získanie 2 % v sume 70,00 EUR a réžijné náklady 300,00 EUR.
Z dotácie 1500,00 EUR od obce a zo sponzorských darov, ktoré dostalo OZ - uskutočnilo
projekty v hodnote 6161,00 EUR. OZ Branovčan vyplatilo spoluúčasti projektov a náklady na
réžiu v celkovej sume 1040,00 EUR a v sume 1000,00 EUR zaplatilo zálohu pánovi
Miškovičovi na sochu vojaka.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 200/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Občianskemu združeniu Branovček dotáciu vo výške 2000,00 € na podporované projekty
v obci, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu, rozvoj športu a kultúry.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Vypracovanie žiadosti a projektu – zberný dvor
Rokovací bod č. 13 otvorila starostka obce. Informovala, že budú vypísané dve – výzvy na
zberný dvor, kde si bude môcť obec uplatniť nákup traktora, vlečky, spevnené plochy, pôjde to
cez operačný program životného prostredia a cez Enviromentálny fond. Požiadala poslancov,
aby sa vyjadrili, či môže požiadať za obec o príspevok na traktor, vlečku a na spevnenú plochu
by sa urobil projekt.
Je potrebné zvýšiť podiel niektorého odpadu, napr. pri zvýšení na 30 % oštiepky, konárov, alebo
čo má obec separovaný odpad v zbernom dvore, tak môže obec žiadať o 68 000,00 € bez DPH,
ak by obec zvýšila odpad na 50%, tak môže obec žiadať o 220 000,00 € bez DPH, podotkla, že
obec robí štatistické tabuľky ohľadne odpadov. Zároveň uviedla, že na zbernom dvore sa stále
pracuje, je vyčistený, avšak je potrebné tam umiestniť aj veľkokapacitné kontajnery, teraz sa
tam dal veľkokapacitný kontajner na železo, bude potrebný na elektroniku, je potrebné spevniť
plochu, nakoľko je tam stále len tráva a blato. Bolo by vhodné mať tam spevnenú plochu.
Zároveň informovala, že by bolo potrebné kúpiť novú techniku, obec má jeden traktor, ktorý sa
aj pokazí a nemáme náhradnú alternatívu. Traktor kosí celú dedinu.
Uviedla, že teraz bol zber – veľkokapacitný kontajner, nakoľko dvakrát do roka musí zo zákona
obec zbierať takýto odpad, takže by takéto mechanizmy obci pomohli. Takáto technika bude
stáť približne 30 000,00 €. Informovala, že obec musí riešiť zberný dvor. Po tomto otvorila
diskusiu.
Pán Fülöp uviedol, že je toho názoru, že traktor a spevnená plocha nevyjde za 68 000,00 €. Pán
poslanec Ing. Mellen súhlasí s nákupom traktoru ale nie so spevnenou plochou.
Uznesenie č. 201/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
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berie na vedomie informáciu o výzvach na Zberný dvor
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Rekonštrukcia OcÚ a KD
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce. Pani starostka informovala prítomných, že podľa
dnešného telefonátu majiteľa firmy, ktorá realizuje rekonštrukciu OcÚ a KD, práce budú
ukončené až v júni 2022, preto dňa 04.06.2022, keď bude MDD, bude sa celá akcia situovať,
čo najďalej od staveniska. Ďalej uviedla, že čo sa týka Enviromentálneho fondu, tak obec
zasielala dodatok s tým, že sa verejné obstarávanie urobilo v nižšej sume ako bola dotácia.
Teraz dotácia bude z Enviromentálneho fondu 67 674,83 €, čo hradí fond a 6 103,64 € vyplatí
obec ako spolufinancovanie nákladov.
Pôvodná dotácia na projekt aj spolu
so spolufinancovaním bola 75 260,00 €, Verejným obstarávaním sme uzatvorili zmluvu o dielo
na sumu 73 778,47 €. Enviromentálny fond nám na základe rozpočtu ponížil položky
o 2 541,80 €, preto sme podpisovali aj nový dodatok.
Boli potrebné zabezpečiť ďalšie práce na KD. Musel sa upraviť bleskozvod, aby sa dalo
zatepliť minerálnou vlnou. Tam sa uhradila faktúra v sume 830,00 €. Ďalej starostka obce
informovala, že na obecnom úrade sa urobil nový bezpečnostný systém, nakoľko bol starý
približne z roku 1996 a na fasáde bola siréna, ktorú bolo potrebné odstaviť. Starý
zabezpečovací systém sa nahradil novým od firmy Jablotron vo výške 1272,00 €.
Ďalej bude potrebné označenie budovy nápismi Obecný úrad, novú tabuľu Matričný úrad
a ďalej znaky – erb a štátny znak, tie budú svetelné, faktúra bude približne na 1300,00 €. Je
potrebné dať do súladu aj stožiare pred obecným úradom, keďže doterajšie stožiare nevyhovujú
ani v zmysle zákona o matrikách. Majú byť tri stožiare s iným rozložením, zástavy nemajú byť
zdevastované a roztrhané, pričom faktúra bude okolo 3000,00 €.
Ďalej starostka informovala ohľadne vonkajšieho zábradlia a opravu starých betónových
schodov. Počas zatepľovania budovy sa muselo staré zábradlie odstrániť a schody upraviť.
Uloženie dlažby na schody urobí tiež firma, čo zatepľuje budovu čo budú práce navyše aj spolu
s obkladom. Obec bude musieť zakúpiť nové zábradlie. Požiadala pani starostka poslancov, aby
sa vyjadrili, či môže osloviť firmu, ktorá robila zábradlie na javisko KD, cenová ponuka
na zábradlie je vo výške 1800,00 €. Zároveň oznámila, že sa uzatvorila poistná zmluva –
kultúrny dom, materská škôlka. Kultúrny dom sa poistil proti živelným pohromám,
vandalizmu, poškodeniu omietky a pod. Informovala, že sa musela urobiť úprava aj hydrantu
kde bude obklad.
Musia sa doriešiť okolo KD okapové chodníky, aj okapové rúry, doterajšie boli urobené
nevhodne, dažďová voda stekala pod kultúrny dom. Budú sa musieť betónovať parkové
obrubníky spolu s palisádami nakoľko je terén nerovný. Toto si obec urobí svojpomocne, pán
Štefan Ivan, nastúpil 01.05.2022, ktorý bude vykonávať práce čo dovtedy vykonával Vladimír
Mellen. Pristúpili poslanci k schvaľovaniu.
Uznesenie č. 202/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spolufinancovanie na projekt „Rekonštrukcia OcÚ a KD“ a financovanie ďalších nákladov na
opravu.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
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proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)
Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 15. Žiadosť Mgr. Moniky Pinterovej o poskytnutí finančného príspevku –
sponzorský dar pre syna Patrika Pintéra
Rokovací bod č. 15 otvorila starostka obce. Mgr. Monika Pinterová, Branovo 33 ako zákonný
zástupca syna Patrika Pintéra požiadala o poskytnutie finančného príspevku, ktorý sa v dňoch
11.07.2022 až 17.07.2022 zúčastní Majstrovstiev sveta vo futbale robotov RoboCup v meste
Bangkok v Thajsku. Finančný príspevok – finančný dar bude poskytnutý výhradne na náklady
súvisiace s dopravou, ubytovaním, stravou a inými nevyhnutnými výdavkami spojenými
s účasťou na podujatí. Príspevok, ktorý tím obdrží, bude použitý aj na úhradu nevyhnutných
výdavkov doprovodu, nakoľko účastníci podujatia nie sú plnoletí. V prípade nevyčerpania
všetkých finančných prostriedkov na stanovený účel, budú zvyšné voľno finančné prostriedky
využité výhradne na účely spojené s rozvojom tímu v oblasti robotiky. V prílohe listu Mgr.
Pintérová priložila aj diplom z účasti na celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní robotov
pre základné a stredné školy – RoboCup 2022 a Nominačný list. Za poskytnutie finančného
príspevku na uvedenú súťaž ľubovoľnou sumou podľa uváženia bude v mene svojho syna
a tímu veľmi vďačná.
Pani starostka sa spýtala poslancov, či navrhujú nejakú sumu. Pani starostka navrhla, aby sa
Patrikovi Pintérovi poskytol finančný príspevok, požiadala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
Poslanec Lašček navrhol sponzorský dar vo výške 100,00 €.
Hlavný kontrolór obce Ing. Silvia Abrahámová upozornila, že treba v prijatom VZD pozrieť, či
obec môže poskytnúť takýto finančný príspevok – dotačný dar. Pani starostka navrhla, že by sa
Patrikovi Pintérovi poskytli predmety s logom obce, aby spropagoval našu obec.
Takýto finančný dar sa v minulosti poskytol aj pánovi Romanovi Kalinovi, ktorý v zmysle
VZD požiadal a takto spropagoval obec Branovo v rámci streleckej súťaži.
Ing. Silvia Abrahámová uviedla, že v zmysle VZD obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce § 3 ods. 2 je možné dotácie z rozpočtu obce smerovať do
oblastí: a) kultúrno-spoločenské aktivity, b) rozvoj školstva a vzdelávania, c) rozvoj
telovýchovy a športu atď. Pani starostka zdôraznila, že obec je zriadená aj preto, aby pomáhala
našim občanom a nakoľko nemáme v obci žiadne spolky alebo združenia, kde by obec poskytla
peniaze, tak je toho názoru, že aspoň finančne pomôcť občanovi vo výške 50,00 € – 100,00 €
napríklad na úhradu časti cestovného.
Ing. Silvia Abrahámová, hlavný kontrolór obce pripomenula, že v zmysle spomínanej VZD
mala byť žiadosť Mgr. Moniky Pintérovej podaná v náležitej forme.
Pani starostka uviedla, že môže požiadať Mgr. Moniku Pintérovú, aby žiadosť podala
v predpísanej forme, avšak za takej podmienky, že by poslanci súhlasili s poskytnutím dotácie.
Ing. Silvia Abrahámová vymenovala, že dotáciu je možno poskytnúť na úhradu výdavkov na
dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny, štartovné a registračné poplatky, výdavky na
stravovanie a to v zmysle danej VZD § 3 Oblasti a účel poskytnutia dotácie bod 3. Keďže
žiadosť nebola podaná v zmysle VZD č. 1/2017, nie je možné Patrikovi Pintérovi poskytnúť
dotáciu, skonštatovala Ing. Silvia Abrahámová. Mohlo by ísť o dotáciu z reprezentačného
fondu. Pán poslanec Ing. Mellen nesúhlasil s poskytnutím dotácie. Poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
Hlasovanie:

za: 1 (Bc. Lašček)
proti : 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Hatala)
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zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)
Uznesenie č. 203/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku – sponzorský dar pre Patrika Pintéra zastúpeného zákonným
zástupcom Mgr. Monikou Pintérovou.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022?
Rokovací bod č. 16 otvorila starostka obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila Ing.
Silvia Abrhanová. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Kalina)

Uznesenie č. 204/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Informácie
Starostka obce ukončila rokovanie v zbore a otvorila diskusiu a informovala prítomných:
Žiadosť a opravu poškodenej komunikácie pri rybníku - Ján Šebo a ZAD sa vyriešila. Cesta pri
rybníku bola upravená v réžii ZAD, pána Becíka a Jána Šeba, ktorý poskytol materiál.
Stromy pri pánovi Bajtekovi, ktorý dal žiadosť o vyrúbanie stromov, prišlo stanovisko
od Štátnej ochrany prírody. Obec požiadala o výrub, pričom zároveň oslovila Štátnu ochranu
prírody. Štátna ochrana prírody prišla na obhliadku stromov a zaslali nasledovné stanovisko:
Po zistených skutočnostiach uvádzajú nasledovné: súhlasia s výrubom iba jedného stromu,
jedinca č. 3 zo strany lesa, ktorý je v zhoršenom zdravotnom stave, vo väčšej miere je koruna
preschnutá. Ponechať ostatné jedince, tieto vykazujú dobrý zdravotný stav aj napriek
poškodeniu niektorých koreňov v dôsledku navážky materiálu mechanizmami, ktorý je
potrebné z okolia kmeňov drevín šetrne odstrániť.
Na základe posudku sme dostali rozhodnutie na výrub stromu v počte 1 ks.
Pani starostka požiadala poslancov, aké majú návrhy. Pán poslanec Fülöp sa spýtal, či je možné
stromy teraz opíliť, pani starostka uviedla, že opílenie je možné v tejto dobe, iba výrub nie je
povolený, t. j. do októbra je možné dreviny opíliť, od októbra je možné ich vyrúbať.
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Poslanec Ing. Mellen navrhuje zavolať pilčíkov na prelome obdobia. Pán Becík sa vyjadril, že
on by navrhol urobiť redukciu do 20 % a bol by spokojný aj pán Bajtek. Pani starostka
informovala, že v takom prípade je potrebné objednať plošinu a pilčíkov. Zároveň uviedla, že
musí požiadať pána Bajteka, aby odstránil z miesta stavebný materiál. Poslanci sa zhodli na
tom, že je potrebné objednať pilčíkov na prelomové obdobie 30.9.2002 – 01.10.2022.
Ďalej pani starostka informovala ohľadne Wisperu, ktorý rieši internet v obci. Obec má s nimi
zmluvu, internet má obec ako aj materská škôlka zadarmo, bola ukončená zmluva
s Konfernetom, tam zostal poplatok už iba za vedenie mailovej adresy obce www.konfernet.eu,
s ročným poplatkom v sume 36,00 €.
Pani starostka podala informáciu, že začala rekonštrukcia parku pri kamenárstve. Mechanizmy
odpratali stavebné materiály, poodnášal sa odtiaľ rôzny neporiadok. Vysadili sa stromy, ktoré
boli presadené z centra obce. Pán Kucman uviedol, že hrušky nie sú v takej kondícii, akoby
mali byť, pretože boli zasadené v štrkovej zemi, nemali žiadne prírastky. Do centra obce sa
nakúpili ozdobné slivky. Plánuje sa oprava chodníka k Balážovým a úprava parku. Urobí sa
príjazd pri rodine Balážových a napojí sa na chodník. Vybuduje sa malé odpočívadlo, na
ktorom budú tri kontajnery na separovaný zber. Bude to slúžiť občanom, ktorí bývajú
v blízkosti horného parku. Bude tu osadená kamera. Do parku sa ešte nanosí zemina, urobia sa
zemné úpravy a postupne sa môže dosadiť zeleň.
Čo sa týka peňazí, ktoré prídu z pozemkov, pani starostka informovala prítomných, týka sa to
zmluvy, ktorá sa práve schvaľovala, zmluva o budúcej zmluve vo výške približne 80 000,00
EUR, poslanci či trvajú, aby sa to použilo na križovatku a cestu pri pánovi Bednárikovi.
Peniaze by sa ďalej použili na chodník, dofinancovanie KD a na nový traktor.
Pani starostka pripomenula v diskusii, že prioritou budúceho volebného obdobia bude
vypracovať projektovú dokumentáciu na čističku odpadových vôd a aj kanálizáciu.
Poslanec Hatala sa spýtal pani starostky ohľadne križovatky na hornom konci, či státie
autobusu je tiež súčasťou križovatky.
Pani starostka odpovedala, že nie, jedná sa len o opravu súčasnej križovatky. Obec tam má
úzke verejné priestranstvo a ostatné je vlastníctvo pani Hanuliakovej. Pri oprave križovatky
pokiaľ sa bude dať sa môže stojisko urobiť po dohode so zhotoviteľom, ale to bude už navyše
a viac m2 realizácie. Projekt križovatka sa nemenili parametre teda ide len o rekonštrukciu,
a preto sa nevybavoval projekt a stavebné povolenie.
Projekt chodník k pánovi Lenčéšovi sa napojí od opravenej križovatky a je dôležité aj zamerať
pokiaľ je vlastnícky vzťah obce.
Rekonštrukcia križovatky bude stáť okolo 17 tisíc eur a cesta pri pánovi Bednárikovi okolo 25
tisíc eur. Popri chodníku sa môže vysadiť stromová alej.
Starostka ďalej informovala prítomných, že pani riaditeľka materskej škôlky požiadala cez
jedného občana obce o projekt cez Volskwagen,cez ktorú získali dotáciu 2500,00 €, chcela by
malý prístrešok do škôlky do areálu. Oslovený pán Kliský by vedel prístrešok postaviť a cena
sa pohybuje do 3000,00 €.
Ďalšia informácia sa týka pasportizácie dopravného značenia obce, v obci je veľmi málo
značiek, obec nemá odsúhlasený dopravný pasport. Pasport bol vypracovaný, ktorý teraz pôjde
na odsúhlasenie dopravnému inšpektorátu, pani starostka uviedla, že to poslancom pošle, je to
len na pripomienkovanie. Je tam vyznačený existujúci stav a návrh značiek. Zisťovala aj cenu
značiek - jedna značka 120,00 €.
Pasport by sa rozdelil na etapy.
Ďalej pani starostka informovala prítomných ohľadne kultúrnych akcií – 28.05.2022 sa bude
konať Farmársky deň na Gazdovskom dvore v Branove, kde obec bude mať stánok a bude
piecť lokše. Požiadala poslancov, ktorý budú vedieť prísť pomôcť postaviť stánok, priniesť
stoly. Pán Becík poprosil poslancov a pani starostku, aby si na uvedenom dni nerobili
svojvoľné akcie, nakoľko je trojstranový program, kde je zakomponované, že obec sa jej
zúčastní.
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Ďalšia kultúrna akcia bude 04.06.2022 MDD v obci, bude súťaž vo varení gulášu, už je
prihlásených niekoľko tímov. Každému družstvu sa dá set, vyznačí sa mu priestor, označiť
o aké družstvo ide. Hudobná skupina bude Lipka hrať od 16.00 do 20.00 hod., do 16.00 hod.
treba vyhodnotiť súťaž vo varení gulášu. Pre deti bude k dispozícii nafukovací hrad a budú
pripravené pre nich súťaže, ktoré budú mať na starosti pracovníčky materskej školy. Pre deti sú
pripravené darčeky, ktoré sa objednali v rámci dotácie. Družstvá môžu prísť o 13.00 hod.
a obec bude variť aj obecný guláš.
A následne v dňoch 22.07.,23.07.,24.07.2022 sú hodové dni. 23.07.2022 v sobotu bude zábava
v parku, je objednaná skupina so začiatkom o 21.00 hod. Hudobná skupina sa zaplatí zo
sponzorských peňazí v sume 500,00 eur, tak ako po minulé roky bez vstupného.
V rámci uvedeného bodu pani starostka informovala o ďalšej akcii, ktorá sa bude konať
11.09.2022 – Branovský beh. Dotácia je poskytnutá cez občianske združenie Branovčan.
Na ihrisku a pri dome smútku sú osadené drevené stojany, kde budú osadené informačné
tabule. Obec má pekné ohlasy na časť obce pri cintoríne, tu mnohí turisti začínajú svoje
prechádzky. V súvislosti s týmto sa dala vypracovať aj cyklomapa, kde bude spropagované aj
Branovo a zároveň oznámila prítomným, že obec Branovo bude aj v regionálnom časopise Žurnál, pôjde o dvojstranu, 550,00 € stojí jedno číslo.
Obec Branovo bude v troch číslach v roku 2022 a budúci rok jedno číslo. Pani redaktorka dala
aj návrh, aby si obec urobila vlastné vydanie, čo obec plánuje, aké rekonštrukcie, prípadne
harmonogramy vývozu smetí, kultúrnych akcií a pod., sú v ňom aj reklamné časti.
Pani starostka informovala ďalej, že sa podpisovala zmluva na Turistický prístrešok v parku, na
čo je dotácia PRV, ktorý sa robil ešte v roku 2019. Podpisovala sa zmluva, je na kontrole
verejné obstarávanie, takže buď tento rok alebo budúci rok by mali byť peniaze preplatené.
Ďalej pani starostka informovala o finančnej situácii obci, prídu nižšie podielové dane, faktúry
za plyn a elektrickú energiu na obecnom úrade ako aj v materskej škole sú viacnásobné.
Pripomenula, že do budúcna bude potrebné rozmýšľať nad alternatívnymi zdrojmi, nejaké
čerpadlo, slnečné kolektory, materská škola je v nevyhovujúcom stave, vysoké stropy,
obrovské náklady na energie.
Pán Becík sa spýtal, či obec nerozmýšľala aj nad náborom detí napr. z obce Dvory nad Žitavou.
Pani starostka uviedla, že ak príde dieťa z obce Dvory nad Žitavou, zaplatí v materskej škole
školné 10,00 €, ale obec na tieto deti nedostane podielové dane, nemajú v obci trvalý pobyt.
Pán Becík informoval prítomných, že zajtra bude v obci Farmárska revue, kde sa bude riešiť aj
otázka alejí a budúci týždeň príde Halali, kde požiadal pani starostku, aby povedala pár slov
k zazeleňovaniu v obci. Zároveň oznámil, že by do budúcnosti bolo potrebné rozmýšľať aj nad
vyhliadkovou vežou v obci Branovo a pozval prítomných na Farmársky deň detí.
Na záver pani starostka navrhla poslancom kúpu ďalšieho traktora, ktorý by kosil celú dedinu,
obec by mala potom dva traktory, doterajší, ktorý má približne 6 rokov, kupoval sa v roku 2016
a nový traktor, rýchlejšie by sa pokosila obec, tým by sa pracovníci, ktorí kosia, mohli venovať
inej činnosti. Vyzvala poslancov pozrieť príslušné katalógy, vhodná by bola kúpa traktora
v sume do 4000,00 €, ktorý kosí aj do svahu, jarky a aby mal kôš, pretože sa v obci kosí aj
športové ihrisko, centrum obce sa kosí s košom.
Poslanec Mellen sa spýtal, prečo sa športové ihrisko kosí s košom, na čo starostka odvetila, že
preto, aby sa to nemuselo hrabať. Ihrisko sa kosí raz za dva mesiace častejšie sa nestíha.
Poslanec Mellen povedal, že treba nechávať mulč. Pani starostka vysvetlila, že pracovníci, čo
kosia, nemajú časový priestor kosiť ihrisko raz za týždeň, kedy by stačilo aj pomulčovať,
nakoľko vykonávajú v obci aj iné práce, nielen kosenie. Kým sa začne kosiť ihrisko je vysoká
tráva a už sa nedá kosiť bez koša.
Poslanec Fülöp navrhol, že dobrá by bola kúpa štvorkolky, akú má obec Dvory nad Žitavou.
Blíži sa Farmársky deň, už je rozplánované, že v pondelok až stredu budú pracovníci kosiť
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ihrisko, v piatok idú kosiť centrum obce. Poslanec Lašček je toho názoru, aby sa kúpil nový
traktor. Poslanec Mellen navrhuje kúpiť starému traktoru ďalšie príslušenstvá. Poslanec Fülöp
povedal, že s veľkým traktorom sa rotačnou kosačkou sa dá pokosiť aj ihrisko. Pani starostka
informovala, že ona v obci potrebuje traktorovú kosačku. Poslanec Fülöp povedal, že kúpa
kosy bude stáť 5000,00 €. Pani starostka navrhla, nech poslanci dajú finančný limit, v rámci
ktorého sa vyberie traktor.
Poslanec Lašček navrhol, že keď prídu peniaze za pozemky, aby sa kúpila kosačka, limit do
5000,00 €.
S doterajším traktorom-kosačkou jazdí pracovník František Regas, nový by mal na starosti
Štefan Ivan. Keby boli dva traktory a jeden by vypadol, malo by sa s čím kosiť. Poslanec
Mellen vyslovil, že treba už kúpiť kosačku s dobrou kubatúrou, aby kosila aj do kopca.
Starostka obce požiadala poslancov Mellena a Fülöpa, aby vybrali kosačku.

K bodu 18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
Interpelácie a pripomienky boli riešené v predchádzajúcom bode.
K bodu 19. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.

Zapísala: Mgr. Dana Drobňáková
............................................................
Ing. Andrea Šulíková, v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček, v. r.

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

Ing. Juraj Mellen, v. r.

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