Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 25.10.2018 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Miloš Gašparík, Iveta Mokrášová,
Andrea Harmadyová – poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní:
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 30.09.2018
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017
9. Schválenie darovacích zmlúv
10. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
11. Komunálny a triedený odpad v obci
12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že sú prítomní piati 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: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Andrea Harmadyová, Iveta Mokrášová
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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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. 196/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, 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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2018
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017
9. Schválenie darovacích zmlúv
10. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
11. Komunálny a triedený odpad v obci
12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
13. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 4. 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. 4/2018 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.
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Uznesenie č. 197/2018:
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. 4/2018, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2018
V tomto bode programu starostka skonštatovala, že plnenie rozpočtu k 30.09.2018 dostali
poslanci ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 198/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.09.2018.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
V rokovacom bode č. 6 dostala slovo hlavná kontrolórka obce, Ing. Silvia Abrahámová, aby
podala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu obce
Branovo na roky 2020-2021. Ing. Silvia Abrahámová sa vyjadrila, že na základe uvedených
skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Branovo predložený návrh rozpočtu
schváliť.
Uznesenie č. 199/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.
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Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Návrh rozpočtu dostali poslanci ako materiál do
rokovania OZ. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a v prípade mimoriadnych udalostí sa
bude upravovať rozpočtovými opatreniami. K návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021
nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky ani otázky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 200/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2019 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry:
a) bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
2. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2020 a 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017
V tomto bode programu starostka prečítala prítomným poslancom správu nezávislého
audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a individuálnej výročnej správy
k 31. decembru 2017. Priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Branovo k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Na základe dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítorka
skonštatovala, že obec Branovo konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. K správe nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.

4

Uznesenie č. 201/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenie ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Darovacie zmluvy
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Prítomným prečítala darovacie zmluvy. Ide
o zmluvy, ktorých predmetom je darovanie hnuteľných vecí ako sú parkové lavičky na
cintoríne, prístrešok nad starou márnicou, socha anjela a stôl na stolný tenis. Obec Branovo
uvedené dary prijala a na základe darovacích zmlúv ich zaeviduje do drobného hnuteľného
majetku obce.
Uznesenie č. 202/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
darovacie zmluvy.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov
komisií
V tomto bode programu starostka skonštatovala, že odmeňovanie poslancov, členov komisií
a zástupcu starostu je upravené v zásadách odmeňovania, ktoré sú schválené obecným
zastupiteľstvom. O účasti poslancov na obecných zastupiteľstvách je vedená evidencia na
základe, ktorej Vám budú pridelené odmeny nie len za účasť na obecných zastupiteľstvách,
ale aj za vašu poslaneckú činnosť. Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií
zriadených pri obecnom úrade, aby predniesli svoj návrh na udeľovanie odmien pre členov
komisií. Predsedovia komisií svojím členom neudelili žiadne odmeny. Starostka vyzvala
poslancov, aby si navrhli prerozdelenie odmien. Poslanec Ing. Mellen navrhol, aby odmeny
prerozdelila starostka. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci. Starostka obce
prerozdelila odmeny nasledovne: Michal Fülöp 250,00 Eur, Miloš Gašparík 200,00 Eur,
Ing. Juraj Mellen 350,00 Eur, Andrea Harmadyová 200,00 Eur a Iveta Mokrášová 200,00 Eur.
Poslanci nemali k prerozdeleniu odmien žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 203/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. neschvaľuje
odmeny členov komisií, ktoré sú zriadené pri obecnom úrade
2. schvaľuje
odmeny pre zástupcu starostky a poslancov obecného zastupiteľstva v znení:
- Michal Fülöp 250,00 Eur
- Miloš Gašparík 200,00 Eur
- Ing. Juraj Mellen 350,00 Eur
- Andrea Harmadyová 200,00 Eur
- Iveta Mokrášová 200,00 Eur.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, Harmadyová, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Komunálny odpad a triedený odpad v obci
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 11, v ktorom informovala poslancov o problematike
s odpadom. Čoraz viac sa vyskytujú divoké skládky odpadu a do zberného dvora nosia
občania aj odpad, ktorý tam nepatrí. Na vývoz odpadu obec dopláca okolo 3000 eur. Občanov
neustále informujeme o tom ako triediť odpad, čo patrí do nádob na triedený odpad a čo
nepatrí do nádob na komunálny odpad. Zabezpečili sme kontajner na jarné a jesenné
upratovanie. Išlo o kontajner, do ktorého mohli občania nosiť nábytky, koberce, staré linky,
dvere a pod. Taktiež je v zbernom dvore celoročne umiestnená nádoba na použité šatstvo,
textílie a topánky. Občanov o možnostiach triedenia odpadu neustále informuje, aby sa znížilo
množstvo komunálneho odpadu, ale aj napriek tomu jeho množstvo neustále narastá
a vyskytujú sa divoké skládky odpadu. V budúcnosti budeme musieť pouvažovať nad
zvýšením poplatku za komunálny odpad. Taktiež budeme musieť vyriešiť problém so
stavebným odpadom. Ďalším problémom v obci je spaľovanie. Pribúdajú čoraz viac sťažnosti
na spaľovanie. Prosím navrhnite nejaké riešenie. Otváram diskusiu. Do diskusie sa prihlásila
poslankyňa Mokrášová, ktorá navrhla spraviť verejnú schôdzu, kde sa občanom vysvetlí
spôsob triedenia odpadu a nutnosť zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Ing. Juraj Mellen
navrhol urobiť letáky, na ktorých by sme ľudí informovala o triedení odpadu a boli by
roznesené do každej domácnosti. Starostka na to reagovala, že letáky o spôsobe triedenia
odpadu už boli do domácností roznesené. Teraz nám spoločnosť RECOBAL opäť doručí
letáky o spôsobe triedenia odpadu, ktoré budú doručené do každej domácnosti. K tejto
problematike sa už nevyjadril nikto z prítomných poslancov a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 204/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
problematiku komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 12 starostka informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach v obci:
1. Dokončili sa práce v parku pri kultúrnom dome „Revitalizácia parku v obci Branovo
I. etapa“.
2. Projektová dokumentácia „Revitalizácia parku“ je zverejnená na úradnej tabuli. Na
brezy, ktoré boli vyrúbané bolo vydané povolenie. Oznámenie o začatí konania bolo
zverejnené na úradnej tabuli.
3. V obci neustále prebieha upratovanie a kosenie.
4. Zamestnanec Štefan Ivan je od 01.09.2018 zamestnaní cez projekt z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. Ide o projekt „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom
vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3“. Zamestnankyňa Eva Kukučková je
od 01.10.2018 zamestnaná cez projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide
o projekt s názvom „Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“.
5. PASTPORT dopravného značenia bol predložený na dopravný inšpektorát a na
základe ich pripomienok musel byť doplnený.
6. Obecná kuchyňa sa dokončila. Na javisku sa pokračuje s murárskymi prácami.
7. Požiarna zbrojnica už má pridelené súpisné číslo a riešili sme jej zápis do katastra.
8. Do verejného priestranstva boli zakúpené ďalšie dve lavičky.
9. V obci bol zavedený vysokorýchlostný internet od spoločnosti Slovak Telekom. Žiaľ
na internet sa vedia napojiť len domácnosti pri hlavnej ceste. V bočných uliciach nie je
dostatočný signál. Tu by si museli občania kupovať káble a zapojenie internetu by ich
mohlo stáť približne 200 eur.
10. Z Centra voľného času Pyramída Nové Zámky sme obdržali návrh zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov na ich činnosť. Predmetom zmluvy je
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 61,00 Eur na jedného žiaka s trvalým
pobytom v obci Branovo, ktorý navštevuje CVČ. Z našej obci navštevuje CVČ šesť
detí. Celková poskytnutá dotácia na školský rok 2018/2019 by činila sumu
366,00 Eur. Informovala som sa u riaditeľky CVČ, že aký je rozdiel medzi deťmi, za
ktoré obce poskytujú dotácie a deťmi, za ktoré obce neposkytujú dotácie. Odpoveď
bola, že žiadny. Poskytnutie príspevku neovplyvňuje výšku školného, ktoré platia
rodičia a deti nie sú vôbec zvýhodnené. Neposkytnutie dotácie nebude mať žiadny
negatívny dopad na dieťa.
11. Mali sme tu sťažnosť od pána Jána Mellena, že ľudia venčia psov blízko jeho domu,
kde psov nechajú vyšpiniť sa a nechajú to tam. Pán Mellen žiada obecné
zastupiteľstvo o pomoc. Otváram diskusiu. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp,
ktorý navrhol, aby pri výbere daní za psa boli psičkári upozornení na ich povinnosti.
S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
12. Podávali sme žiadosti na dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
13. Dňa 10.11.2018 sa uskutočnia komunálne voľby. Ak niekto máte záujem
o predvolebný míting, tak smelo do toho.
14. Ďakujem vám za účasť na posedení pre dôchodcov.
15. Ďakujem zamestnancom a aktivistom za organizáciu Branovského duatlonu a behu.
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16. Najbližšie nás čaká účasť na 4. ročníku Gurmanfestu vo Dvoroch nad Žitavou, ktorá sa
uskutoční 27.10.2018.
17. Dňa 06.12.2018 to je vo štvrtok urobíme pre deti Mikuláša.
18. Dňa 14.12.2018 bude Vianočná akadémia.
19. Dňa 31.12.2018 pripravíme novoročnú vatru s ohňostrojom.
20. Dňa 26.01.2019 plánujeme urobiť Branovský ples.
K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

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

Overovatelia:
Ing. Juraj Mellen v. r.

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

Michal Fülöp v. r.

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