Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Branovo
konaného dňa 01.12.2017 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Poslanci: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp,
Iveta Mokrášová, Andrea Harmadyová
Neprítomní:
Miloš Gašparík - poslanec
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 30.09.2017
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
9. Zámer obce k odkúpeniu rodinného domu
10. Stanovisko obce ako vlastníka pozemku k umiestneniu stavby
11. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občanov
12. Priority obce na rok 2018
13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
14. Informácie
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4, jeden je neprítomní. Keďže je
prítomná nadpolovičná väčšina, tak OZ 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: Andrea Harmadyová a Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Iveta Mokrášová a Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Gašparík)
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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 do programu nemal nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie č. 140/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

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 30.09.2017
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
9. Zámer obce k odkúpeniu rodinného domu
10. Stanovisko obce ako vlastníka pozemku k umiestneniu stavy
11. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občanov
12. Priority obce na rok 2018
13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
14. Informácie
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu predložila starostka obce, Ing. Andrea Šulíková. Bolo potrebné
upraviť výdavkový rozpočet za 3.Q 2017. Je potrebné schváliť 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. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. Poslanci k úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 141/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 od. 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. 3/2017, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2017
Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania OZ. Poslanci k plneniu rozpočtu
k 30.09.2017 nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 142/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.09.2017.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej, aby podala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k
viacročnému rozpočtu Obce Branovo na roky 2019 a 2020. Stanovisko Ing. Silvii
Abrahámovej je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 143/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému
rozpočtu obce na roky 2019 a 2020.
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
Starostka obce poznamenala, že návrh viacročného rozpočtu dostali poslanci ako materiál do
rokovania. Priority obce na rok 2018 boli zohľadnené v rozpočte. V prípade mimoriadnych
udalostí sa rozpočet bude upravovať rozpočtovými opatreniami. K návrhu rozpočtu obce na
roky 2018 – 2020 nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 144/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2018 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 2019 a 2020 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii
Abrahámovej. Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov s plánom
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Poslanci nemali k návrhu plánu kontrolnej činnosti
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 145/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Zámer obce k odkúpeniu rodinného domu
Ing. Andrea Šulíková predložila návrh na odkúpenie rodinného domu č. 51 so záhradou v obci
Branovo. Šetrením bolo zistené, že dom, ktorý sme mali vyhliadnutí na odkúpenie pre obecné
účely ako obecné múzeum, nevlastnia fyzické osoby, ktoré ho užívajú, ale pôvodným
vlastníkom je pozemkový fond a ďalších 6 osôb, ktoré figurujú na liste vlastníctva.
Pozemkový fond nemôže predať záhrady fyzickým osobám, preto by sme mali my ako obec
záujem o odkúpenie pre verejnoprospešné účely. Starostka vyzvala poslancov, aby vyjadrili
svoj názor. Poslanec Ing. Juraj Mellen súhlasil so zámerom obce o odkúpenie rodinného
domu. Na jeho stranu sa priklonili aj ostatní poslanci a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 146/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
1. schvaľuje
zámer kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov a domu so súpisným číslom 51,
2. splnomocňuje
starostku obce Ing. Andreu Šulíkovú na rokovanie z pozície kupujúceho vo veci plánovaného
odkúpenia pozemku a domu so súpisným číslom 51.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Stanovisko obce ako vlastníka pozemku k umiestneniu stavby
Od ZAD Dvory nad Žitavou sme prijali žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby
„elektrických rozvodov“ na pozemku parcela č. 227/1 LV č. 1, k. ú. Branovo, ktorý je vo
vlastníctve Obce Branovo. Poslanci k umiestneniu stavby nemali žiadne námietky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 147/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
súhlas pre vybudovanie elektrických rozvodov „1 kV podzemná prípojka Gazdovský dvor
Branovo“ na parcele č. 227/1 LV č. 1, k. ú. Branovo, ktorá je vo vlastníctve Obce Branovo.
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občanov
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných poslancov o tom, že
v zastavanom území Obce Branovo bol realizovaný projekt „Revitalizácia centra Obce
Branovo“. Súčasťou projektu bola úprava vstupov na pozemky vlastníkov domových
nehnuteľností susediacich s pozemkom, na ktorom sa projekt realizoval. Medzi obcou
a vlastníkmi dotknutých nehnuteľností boli vypracované a podpísané dohody o finančnej
spoluúčasti vo výške 300,00 Eur.
Uznesenie č. 148/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
dohody o finančnej spoluúčasti občanov.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Priority obce na rok 2018
V tomto bode programu starostka predložila poslancom návrh priorít obce na rok 2018. Ide
o rôzne investičné a neinvestičné akcie, ktoré je potrebné v našej obci dokončiť, opraviť
a vybudovať. Starostka obce bližšie oboznámila poslancov s prioritami obce na rok 2018:
- dokončenie centrálneho chodníka,
- dokončenie centrálnej zóny,
- prehodnotenie verejného osvetlenia,
- rekonštrukcia cesty pri hornej autobusovej zastávke,
- v prípade získania asfaltovej drte dokončenie cesty pri rybníku,
- výrub a orezávanie stromov,
- odstránenie skládky odpadu za ihriskom,
- rekonštrukcia prístrešku pre muzikantov a tanečnej plochy v centrálnom parku,
- rekonštrukcia kúrenia na Obecnom úrade (ústredné kúrenie),
- pokládka linolea do školskej jedálne Materskej školy,
- výmena dvoch okien za plastové na chode Materskej školy.
Medzi priority obce patria aj podané projekty na:
- Revitalizáciu verejného priestranstva – centrálny park v obci
- Kamerové systémy
- Rekonštrukcia KD a OcÚ
- Obnova dediny – park pri kamenárstve
- NSK
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-

Pokiaľ bude vyhlásená výzva PPA opatrenie 7.2 bude podaný projekt na cestu pri
pánovi Bednárikovi.

Uznesenie č. 149/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
priority Obce Branovo na rok 2018.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Gašparík)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov
komisií
Odmeňovanie poslancov, členov komisií a zástupcu starostu je upravené v zásadách
odmeňovania a schválené obecným zastupiteľstvom. Zástupca starostu má nárok na odmenu
vo výške 35,00 € za jedno sedenie OZ a poslanci vo výške 20,00 € za jedno sedenie OZ. Na
základe evidencii o účasti zástupcu starostu a poslancov na obecných zastupiteľstvách im boli
pridelené nasledovné odmeny: zástupca starostu Ing. Juraj Mellen 140,00 €, poslanci Michal
Fülöp, Andrea Harmadyová a Iveta Morkášová po 80,00 € a Miloš Gašparík 60,00 €.
Starostka navrhla poslancom a zástupcovi starostu navýšiť odmenu. V konečnom dôsledku
boli odmeny poslancom a zástupcovi starostu schválené v takomto znení: Ing. Juraj Mellen
500,00 €, Michal Fülöp 100,00 €, Andrea Harmadyová 200,00 €, Miloš Gašparík 180,00 € a
Iveta Mokrášová 200,00 € v čistom.
Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií zriadených pri obecnom úrade, aby
predniesli svoj návrh o udeľovaní odmien pre ich jednotlivých členov. Členom komisií
zriadených pri obecnom úrade neboli udelené žiadne odmeny.
Uznesenie č. 150/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
1. schvaľuje
odmeny pre zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v znení –
 Ing. Juraj Mellen 500,00 €
 Andrea Harmadyová 200,00 €
 Miloš Gašparík 180,00 €
 Michal Fülöp 100,00 €
 Iveta Mokrášová 200,00 €
2. neschvaľuje
odmeny členov komisií, ktoré sú zriadené pri obecnom úrade.
K bodu 14. Informácie
Starostka obce informuje:
1. Dokončila sa ďalšia fáza chodníka od hornej autobusovej zastávky. Na budúci rok sa
chodník dokončí a spojí už s existujúcim pri Hajnalových. Máme v pláne kopírovať
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starý chodník, ktorý vedie pri plote Feketeových a pod ním vytvoriť parkovné miesta
(odpočívadlo). Keďže chodník bude vysoko postavený bolo by potrebné vybudovať
aspoň dva vstupy (schody) od cesty. Uvidíme ako to bude technicky vychádzať.
V budúcnosti by bolo pekné, ak by popri chodníku bola vysadená buď aleja stromov
alebo vybudované nejaké informačné tabule.
2. Oslovili sme správu ciest na vypracovanie cenovej ponuky na vyasfaltovanie miesta
popri chodníku a zrekonštruovanie križovatky pri hornej autobusovej zastávke.
3. V januári prebehne pasportizácie obce na dopravné značenie.
4. Začalo sa rekonštruovať verejné priestranstvo v centre obce podľa projektu
„Revitalizácia centra Obce Branovo“. Na tento projekt nám bola poskytnutá dotácia,
zo Slovenskej agentúry životného prostredia, vo výške 5 000,00 Eur. Dotácia bola
vydokladovaná a pripísaná na bankový účet obce. V tomto projekte sa spolufinančne
podieľali aj naši občania.
5. Cintorín a verejné priestranstvo pri kaplnke bolo upravené a bola dokončená aj
výsadba. Firma Oazis záhradné centrum nám sponzorsky darovala 25 tují a strom
„albízia“, ktorý bol zasadený pri kaplnke.
6. Obec bola pokosená a naďalej sa v obci udržiava čistota.
7. Dňa 04.11.2017 prebehli voľby do vyšších územných celkov Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja boli uverejnené na úradnej tabuli a na webovej
stránke Obce Branovo.
8. Naša obec sa zúčastnila na III. Gurmánfeste vo Dvoroch nad Žitavou, kde sme obsadili
miesto v zlatom pásme. Naša občianka Lucia Kršáková získala diplom v striebornom
páse za účasť v súťaži o najkrajšiu tortu regiónu 2017.
9. OZV ENVI – PAK zrušila Zmluvu č. ZNR12142015111 o podmienkach
prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre
zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalovaných výrobkov v riadiacej pôsobnosti
obce. Momentálne plynie trojmesačná výpovedná lehota, ktorá uplynie ku dňu
31.12.2017. V pondelok máme rokovanie s firmou Recobal, ktorá by zabezpečovala
prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov.
10. Na Obecný úrad vo Dvoroch nad Žitavou na oddelenie životného prostredia bola
odoslaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Na základe našej žiadosti bolo
vydané a zverejnené oznámenie o začatí konania. Obdržali sme rozhodnutie so
súhlasom na výrub stromov a môžeme začať s výrubom.
11. S Obecným podnikom vo Dvoroch nad Žitavou sme sa dohodli na orezávaní stromov
na cintoríne a to na miestach, ktoré sú ťažko prístupné. Orezávanie by malo prebehnúť
v januári 2018.
12. Dňa 30.11.2017 bola odoslaná žiadosť o NFP PPA na rekonštrukciu KD.
13. V blízkej budúcnosti by mala byť vyhlásená výzva PPA v opatrení 7.2, kde máme
podaný zatiaľ NFP na verejné priestranstvo a vypracovali by sme aj žiadosť na cestu
pri pánovi Bednárikovi.
14. Žiadna MAS na juhu Nitrianskeho samosprávneho kraja nezískala štatút, teda ani
MAS – Dvory a okolie. Na Pôdohospodársku platobnú agentúru bola podaná žiadosť
o prehodnotenie rozhodnutia Riadiaceho orgánu o neschválení štatútu MAS, ktorá
bola zaslaná aj na Úrad vlády SR, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR a Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu. Zároveň protest proti
nepodporeniu južnej časti NSK štatútmi podal aj predseda NSK Milan Belica.
15. Pokiaľ budeme vedieť získať asfaltovú drť, tak môžeme pokračovať s rybníkovou
cestou.
16. V obci sa urobila vianočná výzdoba. Urobili sme tradičný adventný veniec, ktorého
vysviacka bude 03.12.2017 po svätej omši.
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17. Dňa 06.12.2017 o 16:30 hod. bude v obci Mikuláš. Z rozpočtu obce boli pre deti
zakúpené adventné kalendáre, čokolády a čokoládové lízanky. Na nákup nám
sponzorsky prispel aj pán Tomáš Hlavačka z Dvorou nad Žitavou.
18. Dňa 15.12.2017 o 17:00 hod. bude v sále kultúrneho domu Vianočná akadémia, na
ktorej vystúpia deti z MŠ a staršie deti. Do života sa uvedie CD Ondreja Dema – Ej,
nad Branovo.
19. Dňa 31.12.2017 bude Novoročná vatra. Zakúpený bol ohňostroj.
20. V zimnom období sa začne s úpravou cesty pri Kačkovičovi a pri rybníku.
21. Na dlhodobej PN-ke je zamestnanec Vladimír Mellen.
22. Pán Ondrej Demo pripravil na vydanie CD – Ej, nad Branovo. Obec Branovo
objednala CD nosiče v celkovom počte 500 ks za 1 536,00 EUR. Na úhradu CD
nosičov sme získali aj sponzorov. Jedným zo sponzorov je aj pán Demo, ktorý venoval
obci sponzorstvo na CD vo výške 500,00 Eur. Ďalším sponzorom je Regionálne
osvetové stredisko, ktoré venuje 500,00 Eur na dodanie CD Ondreja Dema – Ej, nad
Branovo. Zvyšná suma bude uhradená z rozpočtu obce.
23. Bola zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2018
v rámci Programu obnovy dediny, kde sme žiadali o poskytnutie dotácii na obnovu
malého parku pri kamenárstve.
24. Od občanov máme sťažnosti na kamenárstvo (parkovanie zamestnancov, hluk a pod.) i
na verejné priestranstvo pri kamenárstve (kamene vo verejnom priestranstve).
25. Ku dnešnému dňu evidujeme nezaplatené dane a poplatky za komunálny odpad vo
výške 201,66 EUR. V nasledujúcom bode Vás chcem poprosiť o názoru, že akým
spôsobom vymáhať dlh od neplatičov.
26. Odpad, ktorý máme umiestnený za ihriskom, môžeme spáliť. Hasičom je potrebné
nahlásiť začiatok i koniec spaľovania.
27. V Šuranoch sa nachádza Sociálne centrum, kde by bolo možné, aspoň na zimné
obdobie, umiestniť Mária Morára. Momentálne je centrum plne obsadené a časť
z neho rekonštruujú. Do centra je potrebné zaslať žiadosť o umiestnenie a koncom
decembra by mali začať prijímať nových ľudí.
28. V októbri nás navždy opustil náš spoluobčan Ivan Kútik. Žil vo veľmi zlých
podmienkach a len zo sociálnych dávok, ktoré vždy prepil. Nemal žiadne ušetrené
peniaze a ani blízku rodinu, ktorá by ho pochovala. Za pohrebné služby musela
v tomto prípade zaplatiť obec.
29. Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou nám zaslalo oznámenie
o poskytnutí živej jatočnej ošípanej vo váhe okolo 150 kg pre účely obecnej zabíjačky,
ktorú tradične organizujeme.
30. Dňa 27.01.2018 sa uskutoční tradičný Branovský ples.
K bodu 15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Ing. Juraj Mellen sa vrátil k bodu č. 14, kde boli preberaní neplatiči daní
a komunálneho odpadu. Navrhol, aby všetkým neplatičom boli zaslané výzvy
s upozornením, že v príde neuhradenia bude dlh postúpení na vymáhanie
k exekútorovi. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
2. Poslanec Michal Fülöp sa taktiež vrátil k bodu č. 14, kde bolo spomínané vybudovanie
parkoviska (odpočívadla). S jeho vybudovaním nesúhlasí a k jeho názoru sa priklonili
aj ostatní poslanci.
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K bodu 16. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20:00 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

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

Overovatelia:
Andrea Harmadyová v.r.
Michal Fülöp v.r.

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