Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 25.08.2021 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. VZN územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu
obce Branovo
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2021
7. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
8. 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 všetci 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: Roman Kalina, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Mellen, Bc. Miroslav Lašček
Zapisovateľka:
Ing. Andrea Šulíková
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.
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.
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Uznesenie č.149/2021:
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. VZN územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu
obce Branovo
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2021
7. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
8. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. VZN územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného
plánu obce Branovo
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce. Návrh všeobecne záväzného nariadenia ste dostali
ako materiál do rokovania. S materiálom ste boli oboznámení. Zmeny a doplnky ÚP boli
zverejnené na webovej stránke a k dispozícii v papierovej forme na Obecnom úrade zhruba pól
roka. Čo sa týka občanov, tak z ich strany neboli žiadne pripomienky. Mali sme iba tie podnety
čo sme zozbierali ešte predtým ako sme začali riešiť zmeny Územného plánu a tak ako sme
zmeny spolu pripravili, a na ktorých sme sa dohodli.
Pokiaľ nemáte pripomienky k Zmenám a doplnkom 1/2020 je potrebné schváliť tieto zmeny
a doplnky Územného plánu VZN.
Schválený Územný plán bude odovzdaný na Stavebný úrad do Šurian. Územný plán bude
zverejnený aj na webovej stránke obce. Občanom ho budeme dávať do povedomia,
aby si každý vlastník pozemkov pozrel, že či je jeho pozemok určený na výstavbu rodinného
domu, či je v súlade s územným plánom, pretože sa môže sťať, že sa nevydá stavebné
povolenie. Jedná sa hlavne o záhrady, vinice, lesy, záplavové oblasti. To sú miesta, kde nebude
môcť byť vydané stavebné povolenie.
Uznesenie č. 150/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky podľa §25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov č. OU-NR_OVBP1-2021/028682-002 zo dňa
02.08.2021 k Zmenám a doplnkom č. 1/2020 Územného plánu obce Branovo.
2. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Branovo.
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B. Schvaľuje:
1. Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územného plánu obce Branovo.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmien
a doplnkov č. 1/2020 ÚPO Branovo.
3. VZN obce Branovo č. 4/2021 zo dňa 06.08.2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Branovo s účinnosťou od
10.09.2021.
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 5. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 5 je potrebné schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 2/2021 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 prítomní poslanci žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu. Úprava rozpočtu je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 150/2021:
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. 2/2021, 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 30.06.2021
Starostka otvorila rokovací bod č. 6. Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do
rokovania. K plneniu rozpočtu nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 30.06.2021 je súčasťou príloh zápisnice.

Uznesenie č. 151/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.06.2021.
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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 7. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V tomto bode rokovania starostka informovala prítomných o činnostiach obecného úradu:
1. Elektrická prípojka k požiarnej zbrojnici na zbernom dvore je vybudovaná a teraz sa
rieši pripojenie a zmluvy. Čakáme na súhlasné stanovisko, ktoré majú elektrárne vydať.
Po vydaní súhlasného stanoviska sa spraví ďalšia zmluva a vznikne ďalšie odberné
miesto.
2. Tento mesiac sa dorobí priestor pre konáre a od septembra sa sprístupní pre občanov,
aby si mohli konáre vyniesť. Priestor bude monitorovaný.
3. Starostka poznamenala, aby si poslanci rozmysleli, že či veľkokapacitné kontajnery
dáme z cintorína preč, pretože ľudia sú naučení tam hádzať umelé kvety, vence a bojí sa
toho, že keď sa dajú odtiaľ preč, aby tieto umelé vence, kahance, kvety neskončili
v kompostovisku. Či sa ľudia naučia chodiť dole a hádzať odpad do 1100 l nádob.
A ďalší problém je, že permanentne ľudia nosia do 120 l nádob, ktoré sú určené na
triedený zber odpadu, odpad z domácností. Tie nádoby slúžia pre návštevníkov
cintorína a nie pre odpad z domácností. Poslanec Fülöp reagoval, že on by dal tie 120 l
nádoby preč.
4. Pri pánovi Bajtekovi, oproti potoku, sú veľké topole. Pri silnom vetre sa lámu konáre.
Pán Bajtek sa dotazoval, či by sa nedali opíliť alebo zhodnotiť, či nie sú vhodné na
výrub. Výrubové povolenie začína od októbra. Poslanci navrhli, že pôjdu avizované
stromy pozrieť a oslovia pána Bajteka. Tak zatiaľ si to rozmyslite a v októbri budeme
riešiť stromy, ktoré ohrozujú občanov, pretože bezpečnosť občanov je na prvom mieste.
5. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanec Fülöp avizoval, že je potrebné vypíliť
suché vŕby na cintoríne. Sľúbila som, že vŕby dám najprv posúdiť a podľa toho budeme
konať. Vŕba pri ceste bola vyrúbaná, pretože bola práchnivá a pri silnom vetre sa lámali
konáre, ktoré ohrozovali občanov.
6. Začali sme rekonštruovať pomník padlých hrdinov.
7. Do diskusii sa prihlásil poslanec Kalina, ktorý sa informoval, že v akom štádiu je
križovatka pri hornej autobusovej zastávke. Starostka odpovedala, že na križovatku
budeme žiadať dotáciu cez IROP. Od geodeta máme výškopisy a následne sa urobí
projektová dokumentácia. Je potrebné urobiť verejné obstarávanie a pripraviť žiadosť
o nenávratný finančný príspevok.
Zatiaľ nerozhodli ani o pridelení dotácie na prístrešok, ktorý bol realizovaný minulý
rok. Dotáciu na prístrešok síce schválenú máme, ale do dnešného dňa nebola žiadosť
preplatená.
8. Najbližšie kultúrne podujatia: Branovský beh, divadlo „Deti hrajú deťom“, Posedenie
pre dôchodcov.
9. O slovo sa prihlásila poslankyňa Mokrášová, že prečo sa u nás nerobia obecné dni
a veci s tým spojené ako je varenie gulášu, keď v Semerove aj v okolitých obciach sa
akcie robia. Starostka odpovedala, že guláše sa nevaria z dôvodu pretrvávajúcej
pandémie, kedy je potrebné podujatie nahlásiť na hygienu a potom na základe hygienou
vydaných opatrení je potrebné postupovať pri organizácii podujatia. Ďalej sa poslankyni
Mokrášovej nepáčilo, že sa zrušila aj zabíjačka. Starostka odpovedala, že žiadne akcie
neboli zrušené. Akcia sa neuskutočnila z dôvodu pandemických opatrení. Ďalej
starostka reagovala, že v rámci pandemických opatrení sa urobila hodová zábava, na
ktorú neprišli ani samotní poslanci. Poslanci Fülöp a Ing. Mellen reagovali, že oni
neprišiel kvôli opatreniam. Ďalej sa poslancom nepáčilo, že na zábave hrá stále tá istá
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skupina. Starostka odpovedala, že so skupinou Trevis súhlasili poslanci, nakoľko je to
najlacnejšia skupina. Minulý rok bola skupina, ktorá zobrala 800,00 Eur a bolo potrebné
ponaháňať sponzorské, aby sme ju vedeli zaplatiť. Poslankyňa Mokrášová prisľúbila
starostke, že na rok, ak sa toho dožije, vybaví kapelu na hody a pomôže zohnať
sponzorov. Poslanec Lašček reagoval, že sponzorské treba pýtať od tých, ktorým dá
obec aj zarobiť a to s kým obec spolupracuje vie najlepšie starostka.

Starostka ukončila rokovanie a pristúpila k otázkam od občanov.

10. O slovo sa prihlásil občan K.Holub, ktorý sa informoval, či obec nedávala žiadosť
na umiestnenie dopravných značiek v obci. Starostka odpovedala, že bol podaný
pasport dopravného značenia. Stále je to u polícii, pretože vyšla nová vyhláška
a v rámci tej vyhlášky sa musia zaznačiť nové zmeny. Keď policajti schvália nami
podaný pasport, tak potom budeme musieť nakúpiť dopravné značky. Keďže jedna
značka stojí okolo 120,00 Eur, tak ich budeme nakupovať postupne. Na začiatku sa
určia tie najdôležitejšie značky a postupne sa doplnia aj ostatné. Jediný problém čo
bude, že pred škôlkou som chcela dať vyznačiť prechod pre chodcov, ale to je cesta
tretej triedy v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja a nová vyhláška hovorí, že pri
škôlkach musí byť svetelné označenie. Jedno svetelné označenia stojí okolo 400,0 Eur.
11. Do diskusii sa prihlásil pán J.Mellen. Chcel by len informovať, že spomínali sa cesty,
tak by chcel upozorniť, že aj cesta pri nich je v zlom stave. Stále viac a viac áut chodí
okolo nich. Strašne veľa štrku sa vynáša, nie len že sa práši, ale sa vylupujú veľké kusy
kameňov. Dosť sa ničí tá asfaltka, trhá sa a praská. Starostka reagovala, že nápor áut
v Branove je stále väčší a väčší. Som si vedomá, že sa cesty ničia a preto aj časť peňazí
z predaných pozemkov musíme odložiť na opravy ciest, ktoré sa kvôli výstavbám
nových rodinných domov zničia. Prioritne sa budú opravovať tie cesty, po ktorých
prejde najviac áut.
12. Ďalej pán J.Mellen chce prítomných poslancov informovať, že pani Novosadová, keď
ide so svojím psom na rybník, tak ho nechá vyvenčiť oproti nášmu domu. Teraz
v nedeľu zas to isté. Pani Novosadová išla na rybník a nechala svojho psa ocikať stĺp
verejného osvetlenia. Tak som ju ohlásil, že čo to má znamenať a ona odpovedala, že
však to len ocikal, že to bolo iba značkovanie. Podľa mňa to nebolo značkovanie. Prosil
som ju, aby nás rešpektovala, že máme malé vnučky, ktoré keď idú von, tak ich musíme
upozorňovať, aby nešli do ocikanej trávy, aby nechytali ocikaný stĺp, pretože je to
nehygienické. Touto cestou Vás chcem iba informovať o správaní pani Novosadovej.
Nepodávam žiadny podnet, iba Vás informujem. Do diskusii sa prihlásila pani starostka,
ktorá poznamenala, že psa nemá a preto nevie danú situáciu posúdiť a vyzvala
prítomných, ktorí majú psov, aby vysvetlili, že či sa dá, keď je pes na vôdzke nejako
zastaviť, aby sa pes nevycikal, aby svoju potrebu urobil na inom mieste. Poslanec Ing.
Mellen odpovedal, že ovplyvniť sa to nedá, pretože keď ten stĺp ociká jeden pes, tak to
urobí aj druhý, aj tretí. Starostka reagovala, že v tomto je pán Ján Mellen znevýhodnení,
že čoraz viacej ľudí chodí venčiť svojich psov smerom k rybníku. Pán J.Mellen
reagoval, že starostka má pravdu, čoraz viac psíčkarov tadiaľ prechádza a už je to
neúnosné, pretože tie psy to ocikávajú jeden po druhom. Ale nechce hádzať všetkých
psičkárov do jedného vreca, pretože sú aj takí, ktorí prejdú bez toho, aby pes urobil
svoju potrebu. Prítomní reagovali, že asi pes pani Novosadovej je naučený ten stĺp
označkovať. J.Mellen reagoval, že preto je na vine gazda a nie pes. Gazda si má psa
vycvičiť. Poslankyňa Mokrášová navrhla, aby sa tam osadila tabuľa „zákaz vodenia
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psov“. Poslanec Ing. Mellen navrhol, aby sa ďalej osadil nejaký drevený stĺp, ktorý by
psy ocikávali, ostané psy to zacítia a naučia sa chodiť tam, pretože majú tú potrebu
precikať jeden druhého. Do diskusii sa prihlásila pani poslankyňa Mokrášová, ktorá sa
pána J.Mellena spýtala, či mu psy ocikávajú jeho bránu alebo plot. Pán J.Mellen
odpovedal, že psy ocikávajú stĺp verejného stĺpa.
Pán J.Mellen by chcel ešte jedno vysvetlenie. Že bol obecným úradom vyzvaný na
odstránenie tabuly. On žiadnu tabuľu neosadil. Starostka sa mu ospravedlnila, že po
prešetrení zistila, že to bola tabuľa, ktorú osadilo poľovnícke združenie Brehy. Poslanec
Fülöp poprosil starostku, aby kontaktovala pani Novosadovú, aby sa to už viac
neopakovalo. Do diskusii sa prihlásil občan pán Holub, ktorý tvrdí, že keď niekto
prechádza so psom a má ho na vôdzke, tak ten kto psa vedie nesmie povoliť vôdzku
a držať ho na krátko, prejsť o pár metrov ďalej, kde už vie povoliť vôdzku a pes môže
vykonať potrebu alebo si označkovať terén. Pani Novosadová by mala prechádzať tak,
že psa by mala držať na krátko, aby sa nedostal k tomu stĺpu. Pani starostka poprosila
pána Holuba, aby šiel za pani Novosadovou a vysvetlil jej ako treba ísť so psom, aby sa
nezastavil pri pánovi Mellenovi a neocikal stĺp verejného osvetlenia.
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod.
Zapísala: Ing. Andrea Šulíková

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v.r.
starostka obce
Overovatelia:
Roman Kalina v.r.

Michal Fülöp v.r.

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

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