Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 03.06.2020 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 31.03.2020
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
9. Nájomná zmluva
10. Schválená dotácia – žiadosti o NFP s názvom „Wifi pre Tebe“
11. Verejné obstarávanie energií – elektrická energia, plyn
12. Informácia o postupe pri pozemkoch vo vlastníctve obce
13. Harmonogram stavebných prác „Turistický prístrešok“
14. Informácia o činnostiach a o nákladoch obce súvisiacich s mimoriadnou situáciou
COVID-19
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková.
Privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že prítomní sú všetci poslanci čo znamená, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Roman Kalina, Ing. Juraj Mellen
Návrhová komisia:
Bc. Miroslav Lašček, Michal Fülöp
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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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 uznesenia 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
rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania nemal nikto z prítomných a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 79/2020:
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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2020
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
9. Nájomná zmluva
10. Schválená dotácia – žiadosti o NFP s názvom „Wifi pre Tebe“
11. Verejné obstarávanie energií – elektrická energia, plyn
12. Informácia o postupe pri pozemkoch vo vlastníctve obce
13. Harmonogram stavebných prác „Turistický prístrešok“
14. Informácia o činnostiach a o nákladoch obce súvisiacich s mimoriadnou situáciou
COVID-19
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. 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. 1/2020 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 80/2020:
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. 1/2020, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 31.03.2020 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 81/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2020.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
V rokovacom bode č. 6 dostala slovo hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Abrahámová.
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Branovo za rok 2019 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. Hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že návrh Záverečného
účtu za rok 2019 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 schváliť návrh Záverečného účtu obce Branovo za rok 2019
a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. K odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky
nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 82/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu „Záverečného účtu obce Branovo za
rok 2019“.
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. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7, v ktorom bol prerokovaný návrh Záverečného účtu
Obce Branovo za rok 2019. Návrh Záverečného účtu dostali poslanci ako materiál do
rokovania. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2019,
ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením
č. 200/2018 a bol upravený štyrikrát. Záverečný účet obsahuje podrobný rozbor plnenia
bežných i kapitálových príjmov a 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. K návrhu Záverečného účtu za rok 2019 nemali
poslanci pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 83/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Branovo za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu.
2. berie na vedomie
schodok rozpočtového hospodárenia obce vo výške – 7 639,01 Eur.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
V rokovacom bode č. 8 dostala slovo hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Abrahámová. Návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Základnými úlohami hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020 je vypracovanie plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu
obce Branovo na rok 2021, vypracovanie a predkladanie priebežných správ na zasadnutia
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obecného zastupiteľstva z vykonaných kontrol, kontrola vybavovania sťažností a výkon
konkrétnej kontroly, o ktorú požiada obecné zastupiteľstvo. V rámci kontrolnej činnosti sa
hlavná kontrolórka obce zameria na kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva v obci Branovo, na ktorých sa bude zúčastňovať. Taktiež za bude
zúčastňovať školení. Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu plánu kontrolnej činnosti
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 84/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Nájomná zmluva
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Poznamenala, že na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva bol schválený zámer prenájmu jednej miestnosti v Dome smútku
firme „Pohrebníctvo Hlavačka“. Ďalej je potrebné schváliť nájomnú zmluvu, v ktorej je
dohodnutá ročná výška nájomného 200,00 Eur. Poslanci s nájomnou zmluvou súhlasili
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 85/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
nájomnú zmluvu nájomcovi „Pohrebníctvo Hlavačka“.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Schválená dotácia – žiadosti o NFP s názvom „Wifi pre Teba“
V rokovacom bode č. 10 informovala starostka obce prítomných o schválení dotácie. Na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Wifi pre Teba“. Schválené bolo aj
spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Z úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu sme obdržali rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku vo výške maximálne 14 250,00 Eur. Ďalej je potrebné riešiť aj externý
manažment projektu, ktorý je spojený s realizáciou a udržaním projektu. Firma PROROZVOJ
nám ponúka samostatnú administratívnu službu v celej dĺžke realizácie a udržateľnosti
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projektu 5 rokov, od vyhotovenia VO až po finálne monitorovacie správy za vopred
dohodnutú odmenu 990,00 Eur, rozpočítanú na 5 rokov, čo predstavuje náklady obce vo
výške 16,50 Eur/mesačne. Ponuku od firmy PROROZVOJ dostali poslanci ako materiál do
rokovania. K predloženej ponuke nemali pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 86/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
externý manažment projektu „Wifi pre Teba“ firmou PROROZVOJ, s. r. o. Bratislava.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Verejné obstarávanie energií – elektrická energia, plyn
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. V tomto bode programu informovala poslancov
o obdržaní ponuky na zapojenie sa do verejného obstarávania energií. Firma KOMUNAL
SERVIS – Verejné obstarávanie, s. r. o. robí verejné obstarávanie a ponúkla 15 obciam
spoločne obstarávať energie – elektrickú energiu a plyn. Nakoľko sme malá obec, tak náklady
na verejné obstarávanie budú vo výške 100,00 Eur za elektrickú energiu a 100,00 Eur za plyn.
Starostka obce otvorila v tomto bode programu diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto
z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 87/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zmluvy spoločného verejného obstarávania energií.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 12. Informácia o postupe pri pozemkoch vo vlastníctve obce
V tomto bode programu starostka informovala poslancov o ďalšom postupe pri pozemkoch vo
vlastníctve obce. Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený
zámer predať pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú pod bytovkou i okolo bytovky,
vlastníkom bytov. Aktuálne sa rieši geometrický plán a po jeho vyhotovení si vlastníci bytov
podajú žiadosti o odkúpenie pozemkov. Následne žiadosti pôjdu na schválenie do obecného
zastupiteľstva a potom budú na náklady vlastníkov bytovky vypracované kúpne zmluvy
a návrh na vklad do katastra. Ďalšie pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú v štádiu riešenia
sú pozemky určené na stavbu rodinných domov, kde je potrebné dodržať určité postupnosti.
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Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor nám nevie vyňať ornú pôdu na ostatnú plochu bez
toho, aby bol vypracovaný projekt na cesty a územné rozhodnutie. Bolo potrebné dať
vypracovať projekt na cesty. Nato, aby mohol byť vypracovaný projekt je nutné zabezpečiť
doplnenie polohopisu a výškopisu aj o územie budúcej zástavby a overenie existencie i zákres
polohy podzemných inžinierskych sietí. Takže aj na týchto pozemkoch sa pracuje, len ide
o zdĺhavejší proces. Starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných
poslancov a pristúpilo sa hlasovaniu.
Uznesenie č. 88/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o postupe pri predaji pozemkov vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 13. Harmonogram stavebných prác „Turistický prístrešok“
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13. Informovala poslancov o začatých prácach pri
budovaní stavby „Turistický prístrešok“. Budovať sa začalo v zmysle platného stavebného
povolenia a harmonogramu. Po vybetónovaní základu sa bude pokračovať s prácami na
prístrešku, ktoré bude vykonávať zhotoviteľ Ing. J. Taračka – DRESPOL. Dielo by malo byť
zhotovené do 31. júla 2020. Poslanci nemali žiadne pripomienky k harmonogramu stavebných
prác a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 89/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
harmonogram stavebných prác „Turistický prístrešok“.
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 14.Informácia o činnostiach a o nákladoch obce súvisiacich s mimoriadnou
situáciou COVID-19
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce, v ktorom informovala prítomných o činnostiach
súvisiacich s mimoriadnou situáciou a vyhlásením núdzového stavu na území SR.
V nadväznosti na uznesenia vlády SR s vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti
s COVID-19 sme museli prijať opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu. Od 13.03.2020
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sme uzatvorili MŠ. Následne uznesením vlády boli zo zákona od 16.03.2020 až do odvolania
zatvorené všetky MŠ, ZŠ i VŠ. Na obecnom úrade sme obmedzili úradné hodiny a začali
plniť úlohy, ktoré nám boli ukladané. Obmedzili sme počet pracovníkov na pracovisku.
V záujme ochrany zdravia zamestnancov bolo potrebné predchádzať stretnutiu väčšieho počtu
ľudí a to najmä pri ústnom pojednávaní. Uprednostňovali sme telekomunikačnú i elektronickú
komunikáciu. Obmedzili sme stránkové hodiny a vyhradili priestor na vybavovanie. Pre
zamestnancov boli zabezpečené ochranné rúška a dezinfekcia. Inštruovali sme zamestnancov
o potrebe dodržovania prísnejších hygienických pravidiel. V súvislosti s COVIDOM-19 mala
obec náklady na dezinfekčné prostriedky, mydlá, gély, ochranné rúška i vyššie náklady na
benzín. Obec využila odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne za zamestnávateľa za
mesiac apríl z dôvodu uzatvorenia prevádzky MŠ. Mapujeme všetky pomoci, ktoré sa týkajú
našej obce. Na tento rok sa počíta aj so znížením podielových daní. Každý mesiac budeme
mapovať situáciu a upravovať potreby a realizácie projektov.
Permanentne sme vyhlasovali a oznamovali občanom povinnosti o dodržiavaní nariadení,
ktoré vyplývali z uznesení vlády SR, nariadení hlavného hygienika a krízového štábu.
Sponzorsky boli zabezpečené rúška pre občanov obce. Starším občanom sme zabezpečovali
nákup potravín i liekov. Priebežne sme monitorovali situáciu v obci a informovali občanov
o aktuálnych nariadeniach vlády SR a to prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej
stránky a informačnej tabuli. Jeden pozitívny prípad na COVID-19 bol v našej obci
v domácej karanténe. V súvislosti s ním bola v karanténe aj jedna rodina, ktorej sme
zabezpečovali nákup potravín.
Od 16.03.2020 bola zo zákona zatvorená MŠ. Po dočerpaní starej dovolenky boli
pedagogický zamestnanci MŠ na 80% úväzku. Od 01.06.2020 na základe rozhodnutia vlády
SR a záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ boli brány našej škôlky otvorené. Z tohto
dôvodu sme museli zabezpečiť ďalšie dezinfekčné prostriedky, gély, rúška, ochranné štíti
a bezkontaktný digitálny teplomer.
Poslanci nemali žiadne výhrady k činnostiam a nákladom obce súvisiacich s mimoriadnou
situáciou COVID-19 a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 90/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o činnostiach a o nákladoch obce súvisiacich s mimoriadnou situáciou COVID-19.
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 15. Informácie
V rokovacom bode č. 15 starostka informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach:
1. Na verejnej schôdzi sa ľudia domáhali zábradlia pred prechodom cez potok pri parku
a zábradlia pri pani Kútikovej. Zábradlia sa dali vyrobiť a boli osadené na uvedených
miestach. Zábradlia boli natreté žltou farbou a postupne sa bude pokračovať
s revitalizáciou každého zábradlia vo verejnom priestranstve.
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2. Začali sme revitalizovať aj autobusové zástavky. Zástavku v centre obce sme očistili
a natreli novým náterom, vylepil sa erb obce a urobili sa nové kvetinové výsadby.
Takto budeme pokračovať aj so zvyšnými dvomi zastávkami.
3. Na cintoríne sa buduje kompostové miesto na bio odpad. Kompostové miesto bude
slúžiť len na vyhodenie živých kvetov z hrobov.
4. Čiastočne sa upratalo aj za ihriskom. Vyniesol sa odtiaľ komunálny i stavebný odpad,
ktorý nie je povolený tam vynášať, ale ľudia tam neustále vyhadzujú všetko. Priestor
za ihriskom je výlučne vyhradený len na konáre.
5. Máme za sebou jarné upratovanie objemného odpadu. Vyniesli sa dva 8m3
veľkokapacitné kontajnery. Zberný dvor sa upratal.
6. Urobili sme jarnú údržbu verejného priestranstva.
7. Zakúpili sme vysávač na lístie do verejného priestranstva.
8. Dostali sme výhodnú ponuku na kúpu traktorovej kosačky, ktorú Vám predkladám.
Prosím o vaše vyjadrenie v ďalšom bode rokovania.
9. Tento rok nás čaká voľba hlavného kontrolóra obce a riaditeľky MŠ.
10. V rámci MAS sme sa uchádzali o dotáciu na vybudovanie Turistického prístreška.
Vyzvali nás na doplnenie dokladov, ktoré sme doložili.
11. Dotácie z NSK sú pozastavené.
12. Rozhodnutia o výrube miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad boli roznesené
do poštových schránok. Ľudia priebežne platia či už na bankový účet alebo priamo do
pokladne obce.
13. Zakúpili sme nálepky, ktoré budeme ľuďom lepiť na smetné nádoby a spoločnosť
Brantner vysype iba nádobu s nálepkou.
14. V rámci MAS – IROP by mali byť vypísané výzvy na získanie dotácií na projekty ako
sú napr. cesty, cestné nezrovnalosti, dopravné značenia a pod. Ak by sa dalo, tak by
sme sa uchádzali o dotáciu na opravu križovatky pri pánovi Fülöpovi a opravu cesty
pri pánovi Bednárikovi.

K bodu 16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 16 starostka otvorila diskusiu:
1. Poslanci súhlasia s kúpou traktorovej kosačky iba v prípade, ak sa pokazí traktorová
kosačka, ktorú obec aktuálne vlastní. Je zbytočné mať dve traktorové kosačky, keď na
dvoch nevie jazdiť jeden zamestnanec.
2. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý navrhol, že ak sa obec nebude môcť
uchádzať o dotáciu na opravu ciest, tak aby sa uchádzala o dotáciu na vybudovanie
ďalšej časti chodníka od hornej autobusovej zastávky smerom k pánovi Lenčéšovi.
3. Poslanec Fülöp sa zaujímal, že prečo na smerovej šípke pri Schultzových je len jedna
smerová šípka vyznačujúca smer na rybník. Či by sa nemohli doplniť ďalšie smerové
šípky vyznačujúce smer obecného úradu alebo centra obce pre ľudí, ktorý prichádzajú
od rybníka z Veľkých Loviec alebo zo Semerova. Starostka odpovedala, že jedna
smerová šípka je tam preto, lebo na to bola dotácia, ale do budúcna nie je problém
doplniť aj ďalšie smerové šípky.
4. Do diskusii sa prihlásil aj poslanec Lašček, ktorý sa spýtal, že či by sa do zákruty pri
Porubských nemohol nanosiť nejaký štrk. Pretože, keď prší, tak v tej zákrute stojí veľa
vody nie z dôvodu, že by bola zlá cesta, ale krajnica cesty je podmytá. Starostka
odpovedala, že nie je problém tam nanosiť štrk a avizovala, že neďaleko tej zákruty je
aj starý orech, ktorý sa jej zdá nebezpečný a uvažuje nad jeho výrubom.
5. Ďalej sa poslanec Lašček informoval, či by sa do zákruty, kde býva nemohlo dať jedno
parabolické zrkadlo, pretože zákruta je dosť nepriehľadná.
6. Poslankyňa Mokrášová reprodukovala sťažnosti od občanov, že jarok pri pani
Kútikovej je veľmi hlboký a nebezpečný, nie je vyčistený a stojí v ňom voda.
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Starostka reagovala, že z toho dôvodu tam bolo osadené bezpečnostné zábradlie
a jarok je z časti vyčistený a prechodný pre vodu, ale dá sa ešte vyčistiť.
7. Do diskusii sa prihlásila pani starostka Ing. Andrea Šulíková, ktorá sa spýtala
poslancov na hodové slávnosti 2020. Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, aby sa
zorganizovala hodová zábava bez vstupného.
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Musilová

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

Overovatelia:
Ing. Juraj Mellen v.r.

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

Roman Kalina v.r.

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