Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 23.02.2022 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 31.12.2021
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2021
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020
9. Schválenie funkcie prísediaceho na súde
10. Žiadosť o zmenu v Územnom pláne obce Branovo – Norbert Fekete
11. Schválená dotácia na zateplenie OcÚ a KD
12. Určenie investičných priorít v obci
- Križovatka pri tretej autobusovej zastávke
- Rekonštrukcia hlavnej cesty po križovatku pri tretej autobusovej zastávke
- Rekonštrukcia obecnej cesty pri pánovi Bednárikovi
13. Projekt – Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo
14. Informácia – Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - pozemky
15. Realizačný projekt výsadby obec Branovo
16. Prejednanie splátkového kalendára pána Mareka Engelbrechta
17. Občianske združenie Branovčan
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. 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 čo
znamená, že 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:
Bc. Miroslav Lašček, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Ing. Andrea Šulíková
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
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z prítomných poslancov. Navrhnutá bola výmena bodu č. 12 za bod č. 4, kvôli občanom, ktorí
sa zúčastnili zasadnutia OZ. Poslanci s výmenou bodov súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 163/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s vymenenými bodmi rokovania.
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Určenie investičných priorít v obci
- Križovatka pri tretej autobusovej zastávke
- Rekonštrukcia hlavnej cesty po križovatku pri tretej autobusovej zastávke
- Rekonštrukcia obecnej cesty pri pánovi Bednárikovi
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2021
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2021
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020
9. Schválenie funkcie prísediaceho na súde
10. Žiadosť o zmenu v Územnom pláne obce Branovo – Norbert Fekete
11. Schválená dotácia na zateplenie OcÚ a KD
12. Návrh na úpravu rozpočtu
13. Projekt – Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo
14. Informácia – Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - pozemky
15. Realizačný projekt výsadby obec Branovo
16. Prejednanie splátkového kalendára pána Mareka Engelbrechta
17. Občianske združenie Branovčan
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Určenie investičných priorít v obci
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Informovala prítomných, že
ide o investičné priority ako je križovatka pri tretej autobusovej zastávke, rekonštrukcia hlavnej
cesty po križovatku pri tretej autobusovej zastávke a rekonštrukcia obecnej cesty pri pánovi
Bednárikovi. Ide o prioritné líniové stavby, ktoré sme si povedali, že by sa mali začať riešiť. Čo
sa týka rekonštrukcie hlavnej cesty, tak tam ide o cestu od pána Hajnalu, kde vlastne končí
cesta tretej triedy až po križovatku pri tretej autobusovej zastávke. Cesta je už v dezolátnom
stave. Opravu križovatky pri autobusovej zastávke avizovalo viacero občanov, ktorá bola
zdevastovaná ešte v predchádzajúcom období, keď sa v obci robil plyn. Pri pánovi Bednárikovi
je taktiež potrebná rekonštrukcia cesty, na ktorú máme vypracovanú aj projektovú
dokumentáciu. Dovolila som si osloviť jednu firmu. Berte to tak, že to je iba predpokladaná
hodnota zákazy. Cena by sa samozrejme súťažila verejným obstarávaním. Predkladám Vám
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cenové ponuky. Čo sa týka križovatky, tak bola zameraná firmou KOREKT. Ide o firmu, ktorá
je na trhu niekoľko rokov a rieši tieto líniové stavby ako sú križovatky, cesty, chodníky. Oni to
zamerali a predbežne ohodnotili túto zákazu na 17 217,35 Eur. To je iba oprava križovatky bez
opravy ciest. Križovatka je veľmi zdevastovaná, čo vidíte aj sami. Sú tam tie preliačiny čo sa
robil plyn, výkopové práce, hrany križovatky sú totálne podsypané. Stále ich dosypávame
makadamom. Táto križovatka by možno išla prioritne, ale uvidíme ako sa dohodneme. V rámci
miestnej akčnej skupiny je projekt „Chodník“ od križovatky po pána Lenčéša. Tam máme
sľúbenú dotáciu 11 530,00 Eur plus spoluúčasť obce. Najprv sme predpokladali, že z tej dotácii
opravíme križovatku, ale dotácia nie je určená na opravu asfaltu. Z dotácie je možné riešiť:
budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov, odstraňovanie úzkych miest v doprave, alebo
budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov
dopravy – cyklisti, chodci. Dohodli sme sa na chodníku a projekt je potrebné predložiť
do 15.03.2022. Teraz je vypísaná výzva VO na našej webovej stránke, ktorá bude aktuálna
sedem dní. S úspešným uchádzačom sa podpíše zmluva o dielo. Dotácia ide cez IROP. Dotácia
na projekt môže byť schválená možno až o rok. Je potrebné, aby sme mali rozhodnutie
o schválení, aby sme mohli začať s realizáciou projektu.
Predkladám Vám rozpočty na jednotlivé rekonštrukcie. Približne sa to pohybuje v takýchto
sumách ako predpokladaná hodnota zákazky.
Poslanec Ing. Mellen sa opýtal, či starostka nezisťovala ceny na maďarskej strane. Starostka
odpovedala, že nie, pretože toto je zatiaľ iba výkaz výmer s cenou, ktorú berieme ako
predpokladanú. Všetky diela je potrebné obstarať verejným obstarávaním po tom ako
odsúhlasíte priority obce pochopiteľne vzhľadom na finančné možnosti obce. Ak mi predložíte
firmy, ktoré by som mala osloviť, tak ich oslovíme na vypracovanie cenových ponúk.
Ďalšia rekonštrukcia je cesta od pána Hajnalu po križovatku. Potrebné je cestu vyčistiť,
vyfrézovať, vyspádovať a dať nový asfalt. Nejaké obrubníky pri autobusovej zastávke budú
musieť ísť von, pretože sú na úrovni asfaltu. Oprava cesty by vyšla približne 46 296,59 Eur.
Ďalej čo sa týka cesty pri pánovi Bednárikovi, tak tá cesta podľa projektovej dokumentácii
a rozpočtu je stanovená na 35 908,54 Eur. Keď nám to teraz nacenila firma KOREKT, ale
s tým, že na ceste by sa urobili len nevyhnutné práce, tak suma by bola 25 760,35 Eur. Ide iba
o orientačnú cenu.
Starostka v tomto bode ukončila rokovanie v obecnom zastupiteľstve a otvorila diskusiu aj
medzi občanmi.
O slovo sa prihlásil pán Bednárik, ktorý chápe dôležitosť všetkých úloh, ktoré boli spomenuté.
Určite je prioritou aj tá križovatka a verím, že aj tá cesta, ale v prvom rade si treba uvedomiť,
že všetci sme tu občania a Branovo začína na jednom konci a končí na druhom. Trošku máme
taký pocit, že ten zadný koniec je veľmi výrazným spôsobom zanedbávaný oproti zvyšnej časti
obce. Na jednej strane to aj chápem, že máme tu nejaký Gazdovský dvor, ktorý nejako musí
vyzerať, máme tu nejakú hlavnú cestu, ale nemôžte sa k tomu stavať tak, že tí ľudia vzadu sú
nejakí menejcenní a že nemajú bežné potreby ako ostatní. Tiež nechcem každý deň chodiť po
blate domov a so zašpineným autom. Neviem si spraviť ani príjazdovú cestu a vo dvore neviem
tiež položiť dlažbu, lebo s autom tam nanesiem blato. Ďalší problém, ktorý tam vzniká je
pravidelné stekanie blata do dvora. Chodia po ceste traktory, proste cesta sa zosúva. Je to tam
absolútne v dezolátnom stave. Chcem Vás len o jednu vec poprosiť, že tiež by ste asi neboli
radi keby ste museli každý deň chodiť takouto cestou domov a chápem aj dôležitosť tej
križovatky, ktorá sa dá dočasne vyriešiť zaplátaním dier a vydrží to ďalších päť až desať rokov.
A čo sa týka tej ďalšej cesty, tak si dovolím tvrdiť, že tá cesta je prejazdná. Skúste sa prejsť
hociktorí po tej ceste, ktorá je pri mne. Ak si nerozbijete auto, tak ho minimálne brutálne
zašpiníte a budete mať taký pocit ako ja každý deň. Veľa ľudí tadiaľ nechodí ani pešo, pretože
ani pešo sa tam nedá. Je to určitá vizitka aj tejto obce, že ste jednu časť úplne odstránili a pri
všetkej úcte sa o ňu nestaráte. Odkedy tu bývam 10 rokov, tak obec mi v ničom nevyšla
v ústrety. A to nie je len o mne, ale sú tam aj ďalšie domy. Takisto tam má aj pani Ďatková
vstup do brány. Proste my sme v tejto dedine dosť odstrčení. Pokiaľ sme nejako ublížili, tak to
treba povedať, ale nie som si vedomý toho, že my by sme vyvíjali nejaký nátlak na dedinu. Boli
sme trpezliví, čakali sme. Dostali sme nejaké prísľuby. Keď sme sa naposledy rozprávali, tak
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nám bolo prisľúbené, že tam bude dočasne vysypaný aspoň makadam alebo tam zabezpečíte
asfaltovú drť z nejakej stavby, ktorá sa tam vysype a uvalcuje sa. Ale čo sa z toho stalo. Nič.
Žijeme tam naďalej ako prasce v blate. Starostka odpovedala, že tam párkrát bola upravená
cesta. Bol aj vysypaný makadam. Nebolo, že sme nespravili nič. Bolo to v roku 2016.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili.
O slovo sa ešte prihlásil pán Bednárik, ktorý poprosil prítomných, aby skúsili dedinu brať ako
celok a nie len dve tretiny, ktoré vyzerajú super a potom jedna tretina, ktorá je úplne
zanedbaná. Ja som si musel kúpiť aj svetlo, ktoré mám pri dome. Kvôli bezpečnosti som kúpil
aj bezpečnostné zrkadlo, ktoré bolo osadné pri ceste. Mám si urobiť tú cestu? Ja ju urobím, ale
potom ju chcem uzavrieť. Naozaj nechápem prečo by sme aj my nemohli žiť ako civilizovaní
ľudia, ktorí nemajú pred domom blato. Neviem či to je nejaká požiadavka, ktorá nie je
legitímna. Myslím si, že tu bývame dosť dlho a zaslúžime si žiť, tak ako žijete vy všetci ostatní.
O slovo sa prihlásil poslanec Ing. Mellen, ktorý podotkol, že ten bod do programu nebol
zaradení len tak. Pán Bednárik reagoval, že jedna vec je bod do programu zaradiť a druhá vec
je, že so sľubov sa nikto nenaje. Po 10 rokoch, by sme chceli už vidieť aj nejaký výsledok.
Do diskusii sa zapojil poslanec Fülöp, ktorý dal za pravdu pánovi Bednárikovi, ale všetko je
o financiách. Tiež nemáme v obci také príjmy, že môžeme zajtra začať robiť cestu. Súhlasí
s tým, aby sa cesta spravila hneď ako na to budú financie. Bol by rád keby sa to robilo spolu s
križovatkou, pretože ťahať sem stroje za cca 200 metrov cesty je neefektívne.
Starostka reagovala, že čo sa týka investícií našej obce, tak my vieme ročne preinvestovať
nejakých 20 000,00 Eur. Teraz sa nám to znižuje možno na 15 000,00 Eur. Takže tie naše
príjmy sú také, že my z nich naozaj čarujeme. To čo vidíte v centre obce, to sú príjmy z dotácií,
sponzorské a len malá časť sú vlastné príjmy z obce. Projekty si väčšinou píšem sama.
Rekonštrukcie sú robené prevažne svojpomocne, aby sme ušetrili, kde sa len dá. Ja som chcela
tú dedinu niekde posunúť. Nechcem sa vyhovárať na minulosť.
Návrh na túto cestu som dávala a je vypracovaná aj projektová dokumentácia. Doteraz sme
určili priority hlavne havarijné stavy budov a opráv, ktoré pomôžu väčšine občanom. Keby
nebolo potrebné riešiť viacero havarijných stavov, tak určite spravíme tú cestu.
Keď sa uskutočnili celoplošné testovanie na COVID, tak žiaľ kultúrny dom bol v takom stave,
že potom sme už ani testovanie nemohli vykonávať. Fungovali nám jedny gamatky a keď sme
kúrili vyhrievačmi, tak nám vyrážalo poistky. Na plyne a elektrine sme mali strašne vysoké
nedoplatky, tak prioritou pre nás bola výmena okien a vybudovanie ústredného kúrenia
v kultúrnom dome a na obecnom úrade. Taktiež bolo potrebné spraviť novú elektrinu.
Teraz nám bola schválená dotácia na zateplenie kultúrneho domu. Získali sme cca 72 000,00
Eur. Obec tam má finančnú spoluúčasť. Tak mi povedzte aká je priorita. Mám 72 000,00 Eur
poslať späť, lebo na zateplenie budem musieť doplácať a radšej spravím cestu. Na to reagoval
pán Bednárik, že to čo sa robí, tak sa robí pre všetkých občanov. My nie sme občania?
Zrekonštruovali ste kultúrny dom, ktorý som ja a ani susedia nikdy nevyužili. Kultúrny dom
využíva prevažne obecné zastupiteľstvo a máte v ňom z času na čas nejakú slávnosť, svadbu.
Pre mňa je to nepodstatná vec. Keby tu kultúrny dom nebol, tak mne nechýba. Ja som užívateľ
a chcem užívať tie výhody, ktoré majú ostatní. A to je cesta pred domom. Sú tam investičné
plány, kde ideme opravovať cestu, ktorá je bez problémom zjazdná. Je tam diera, ktorá sa dá
zaasfaltovať. Ja stále počúvam iba sľuby. Nejako sme sa nepohli. Čakali sme na predaj
pozemkov, ktoré neviem v akom stave sú. Nechcem žiadny luxus, žiadnu vymoženosť, chceme
iba normálne žiť.
Starostka reagovala, že im rozumie. Ich podnety sú oprávnené, ale finančná kondícia obce nie
je taká, aby sme vedeli robiť čary. Som veľmi rada, že to čo sme spravili za tieto obdobia, že sa
nám to vôbec takto podarilo. Keď sa pozriete do iných obcí, tak tie obce sú nepokosené,
špinavé a zanedbané. Ja viem, že pán Bednárik nebude riešiť kultúrny dom a nepríde sem nikdy
oslavovať. On to nepotrebuje. Potrebuje ho ďalších 100 občanov. Ja to všetko chápem, preto
som dnes dala tento bod do programu, aby sme sa dohodli na ďalších prioritách v obci. Doteraz
prioritou bolo opravovať a rekonštruovať havarijné stavy a to, aby uspokojilo čo najviac
občanov. A tých havarijných vecí nebolo málo. Či obecné budovy, verejné priestranstvá a iné.
Ďalšou oblasťou, ktorou sa obec bude zaoberať v blízkej budúcnosti sú líniové stavby.
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Budovanie a oprava križovatky, ciest a chodníkov. Sú tu poslanci, ktorí keby mali guráž, tak by
teraz povedali to čo hovorili osem rokov na tú cestu. Poslanci sa vždy vyjadrili, že cesta pre
troch občanov sa robiť nebude.
O slovo sa prihlásila pani Račeková. Ich dom sa nachádza v intraviláne obce. Pred pánom
Bednárikom je aspoň kúsok cesty, ale k ich domu nie je žiadna cesta. Bolo im vydané stavebné
povolenie a pán Demo povedal, že cesta bude, ale nie hneď, pretože nie sú peniaze, ale časom
sa to bude riešiť. Už prešlo veľa rokov a cesta nie je. Podľa pani Račekovej to nie je cesta
dvoch ľudí, pretože aj celá posledná ulica ako bývajú Holuboví, Kodhajoví, tak všetci chodia
po tej ceste. Taktiež poštárka, kuriéri, dodávky a pod. Celé leto máme prašnosť a keď zas prší
je všade samé blato. Preto apelujem na poslancov. Chápem, že to vnímajú tak, že sú tam len
dva domy resp. tri. Teraz sa tam bude stavať ďalší dom. Zase tam budú chodiť nákladné autá,
stavebné stroje, tak nechcem vedieť ako to tam bude vyzerať. Podotkla aj to, že tam nie sú ani
žiadne chodníky. Je tam kopec malých detí a tadiaľ sa nedá prechádzať ani bicyklami, ani
korčuľami, kolobežkami, kočíky tadiaľ taktiež nevedia prejsť. Starostka reagovala, že medzi jej
priority patrí aj vybudovanie chodníkov v obci, ale v prvom rade sa musia vybudovať centrálne
chodníky. Keď som si aj pozrela vedľajšie uličky, tak v tých verejných priestranstvách ani nie
je priestor na vybudovanie chodníkov, pretože je úzky uličný priestor a ľudia majú tendenciu si
to poupravovať tak, že tie chodníky by sa ani nemali kde vybudovať.
Do diskusii sa zapojil poslanec Lašček, ktorý si pamätá, že dohoda bola taká, že cesta sa spraví
v rámci tej lacnejšej alternatívy, keď budú peniaze z predaja pozemkov. To, že sa pozemky
doteraz nepredávajú, to už nikto neovplyvní, ale som za to, aby jedna z priorít bola oprava tej
cesty spolu s križovatkou. Tú ďalšiu prioritu čo sa týka opravy hlavnej cesty sme prvýkrát
začali riešiť asi pred rokom. Keďže ide o hlavnú cestu, tak tá musí byť urobená podľa noriem,
čím sa oprava predraží. Z toho dôvodu by on hlavnú cestu neriešil a orientoval by sa na opravu
cesty pri pánovi Bednárikovi a opravu križovatky.
Starostka reagovala, že aj ona sama si myslela, že čo sa týka predaja tých pozemkov, že to bude
oveľa rýchlejšie. A tak ako už spomenul aj poslanec Fülöp najlepšie bude ak sa bude oprava
cesty robiť spolu s opravou križovatky, aby sme stavebné stroje objednávali iba raz a neťahali
ich sem zbytočne viackrát, čím by sa nám zvýšili aj náklady na opravu. A keby sa urobili len
nevyhnutné práce na ceste, aby potom nevzišiel problém, že tá cesta o pár rokov začne praskať,
kraje sa začnú olupovať. Pán Bednárik reagoval, že radšej mať popraskanú cestu ako žiadnu.
Starostka odpovedala, že obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby si dovolia robiť dve
opravy naraz, len v prípade predaja pozemkov. Mesačné príspevky z ministerstva čo obec
dostáva nám nepokryjú ani bežné výdavky. Taktiež dane čo platia občania, z tých nevieme
robiť žiadne investičné akcie. 16 rokov sa v obci nezvyšovali dane. Pán Bednárik odpovedal, že
zvyšovanie daní je na obci. Keď chce obec zvýšiť dane, tak nech ich zvýši. Keď sa chce obec
rozvíjať a do niečo investovať, tak ich musí zvýšiť. Nie sa neustále vyhovárať, že nie sú
peniaze. Pán Bednárik nemá problém so zvýšením daní. Je tu veľa ľudí aj v produktívnom
veku. Sú tu noví ľudia a nové domy, ktorí platia smiešne dane a potom sa sťažujete, že nie sú
peniaze. Je to jedna z možností ako zvýšiť príjem obce. Starostka odpovedala, že to nie sú
výhovorky, ale argumenty. Ty si produktívny človek, ktorý nemá problém si zaplatiť dane. Ale
my tu máme aj takých občanov, ktorí si nevedia tie dane zaplatiť. Platia ich na niekoľkokrát. Je
potrebné brať do úvahy aj tú stranu, nie len produktívneho človeka, ktorý dokáže zarobiť veľké
peniaze.
Zapájali sme sa aj do rôznych vypísaných výziev, ktoré sme museli spolufinancovať z rozpočtu
obce. Keď nám bola schválená žiadosť o dotáciu obec sa podieľala iba na spolufinancovaní
a tak prioritou boli projekty, ktoré sme nemuseli celé platiť z vlastných príjmov. Ale nikdy
nebolo, že by sme na tú cestu zabudli, ale boli určité veci, ktoré sme museli urgentne opraviť.
Pán Bednárik reagoval, že on chápe aj to, že sa obec zapája do výziev, ale keď sa do nich
budete stále zapájať a bude ich spolufinancovať z rozpočtu obce, tak k tej ceste sa nikdy
nedostanete. Bolo by dobré nejaké výzvy vynechať a šetriť na opravu cesty. Starostka
reagovala, že keď začne šetriť na cestu, tak našetrí možno za dva roky, ale za tie dva roky nič
iné v obci nebude vedieť spraviť. Všetko robím preto, aby sa tie pozemky už začali predávať,
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pretože z rozpočtu obce tam už išlo veľa peňazí na rôzne projektové dokumentácie,
zameriavania a pod. My tu v obci osem rokov robíme všetko v podstate s mála peňazí. Pán
Bednárik odpovedal, že on osem rokov platí dane a nemá z toho nič. Starostka odpovedala, že
má to, že prejde celé Branovo po ceste, večer svietia pouličné lampy, dedina je pokosená a čistá
a opravujú sa havarijné stavy. Výška daní, ktoré zaplatil za tie roky čo tu býva nestačia ani na
to.
Poslanec Ing. Mellen vyzval prítomných, aby sa zhodli na konkrétnom stanovisku, pretože toto
nikam nevedie. Aby stanovisko bolo zapísané v zápisnici. Starostka navrhla prítomným, že
akonáhle sa predajú dva pozemky, tak prioritou bude oprava križovatky a cesta pri pánovi
Bednárikovi. Starostka ukončila diskusiu a pokračovala v obecnom zastupiteľstve v zbore
s poslancami. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 164/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
ako prioritu rekonštrukciu križovatky a cestu pri pánovi Bednárikovi financované z predaja
obecných pozemkov
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2021
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. Starostka skonštatovala, že plnenie rozpočtu dostali
poslanci ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali prítomní poslanci žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 je súčasťou príloh
zápisnice.
Uznesenie č. 165/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.12.2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2021
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. V tomto bode programu predložila prítomným
poslancom Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti k 31.12.2021. K 31.12.2021 bola
pokladničná hotovosť vo výške 267,30 Eur. Pokladničná hotovosť sa rovná účtovnej hotovosti
podľa posledného zaúčtovaného pokladničného dokladu. Inventarizáciou pokladne nebol
zistený prebytok ani schodok. K inventarizácii nemali poslanci žiadne pripomienky a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 166/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Inventúrny súpis pokladnici k 31.12.2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Rozpočtové hospodárenie obce
V rokovacom bode č. 7 boli poslanci informovaní o tom, že je potrebné schváliť rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2022. V prípade, že hospodárenie obce za rok 2022 bude
s prebytkom, tak prebytok navrhujem, aby sa rozdelil do rezervného fondu. V prípade, že
hospodárenie obce za rok 2022 bude schodkové, tak navrhujem, aby sa schodok vykryl
z rezervného fondu. Poslanci s návrhom súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 167/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. Rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2022 do rezervného fondu.
2. Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2022 sa vykryje z prostriedkov rezervného fondu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 8. V tomto bode programu informovala poslancov
o uskutočnení auditu účtovnej závierky obce Branovo, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru
2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa názoru audítora priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Branovo k 31.
decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poslanci nemali k správe
audítora žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 168/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
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nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Hatala)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Schválenie funkcie prísediaceho na súde
V rokovacom bode č. 9 starostka informovala prítomných, že so súdu sme obdržali žiadosť
o voľbu prísediaceho na 4-ročné obdobie 2022-2026. Z našej obce funkciu prísediaceho
vykonáva Ing. Marek Polák, ktorý si svoju funkciu plní čestne, svedomito a zodpovedne, preto
nám súd navrhol, aby bol pán Polák zvolený i na ďalšie volebné obdobie. Pána Poláka sme
oslovili či súhlasí so zvolením prísediaceho pre Okresný súd Nové Zámky. Pán Polák s voľbou
súhlasil, podpísal súhlas navrhovaného kandidáta na voľbu za prísediaceho a zaslali sme to na
Okresný súd. Z odpovede súdu bolo, že pán Ing. Polák nespĺňa podmienky v zmysle zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti nás súd požiadal o zaslanie návrhu nového kandidáta za
prísediaceho na volebné obdobie 2022-2026. O návrh kandidáta nás žiadali obratom, tak sme
navrhli za prísediaceho na súde moju osobu. Vyjadrenie zo súdu bolo, že súhlasia, aby nami
navrhovaná kandidátka Ing. Andrea Šulíková bola zvolená za prísediaceho z radov občanov na
obdobie rokov 2022-2026.
O slovo sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý sa informoval či za prísediaceho musí byť niekto
z obce. Starostka odpovedala, že mal by byť prísediaci z radov občanov na výzvu súdu.
Poslanec Lašček sa informoval, že za akým účelom sa volí prísediaci na súde. Starostka
odpovedala, že ide o pojednávania na súdoch, kde zákon vyžaduje, aby pri pojednávaniach boli
prítomní prísediaci z radov občanov. Ostatní poslanci nemali otázky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 169/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
volí
v zmysle ust. § 140 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov Ing. Andreu
Šulíkovú za prísediaceho s pridelením pre Okresný súd Nové Zámky na obdobie štyroch rokov
s tým, že funkcie sa ujme dňom zloženia sľubu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Žiadosť o zmenu v Územnom pláne obce Branovo – Norbert Fekete
Rokovací bod č. 10 otvorila starostka obce. Prítomných informovala, že sme obdržali žiadosť
o zmenu v Územnom pláne obce Branovo. Pán Fekete chce predať pozemok na výstavbu
rodinného domu, ale v zmysle územného plánu je časť jeho pozemku určená na výstavbu
miestnej komunikácii a občianskej vybavenosti. Keďže je v územnom pláne naprojektovaná
cesta, tak tam stavebný úrad nemôže vydať stavebné povolenie. To znamená, že on si to nevie
predať ako stavebný pozemok a preto žiada o zmenu v územnom pláne. Žiada o posunutie
miestnej komunikácii, tak aby cez jeho pozemok neprechádzala, ale na konci záhrady môže
zostať. Teraz je na Vás či odsúhlasíte to, že sa znovu otvorí územný plán. Starostka predložila
dokumenty, kde poslancom ukázala územný plán ešte z roku 2008. Už vtedy tam bola
naplánovaná miestna komunikácia. Teraz, keď znovu otvoríme územný plán, tak by sme mali
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osloviť majiteľov všetkých susedných pozemkov. Pretože ak znovu budeme riešiť územný
plán, tak je dobré, aby sa riešilo celé územie komplexne. Nám krajský úrad nedovolí len tak dať
túto cestu preč, ale my im musíme predložiť aj konkrétny návrh, že ako budeme riešiť celé toto
územie. Poslanec Lašček sa informoval, že keď sa tam tá cesta navrhla, či nemusel dať súhlas
pán Fekete. Starostka odpovedala, že on súhlas nemusel dať, pretože keď sa riešia zmeny ÚP,
tak návrh, ktorý vypracuje obecný úrad a poslanecký zbor je zverejnený a vyvesený na
dostupných miestach na pripomienkovanie. Žiadne pripomienky od občanov k tejto lokalite
neboli. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorého názor je, že keď si chce pán Fekete
predať pozemok na výstavbu rodinného domu, tak nech si predá tú vrchnú časť, kde má
vinohrad. Starostka odpovedala, že on si chce vinohrad nechať a predať pozemok od vinohradu
smerom dole, ten pozemok popri chodníku. Poslanci jednohlasne nesúhlasili s vykonaním
zmien a doplnkov v ÚP pre tento rok, keďže zmeny boli zverejnené na pripomienkovanie pól
roka a pán Fekete nepodal žiadnu námietku. Jeho žiadosť budeme evidovať ako podnet na
prípadnú zmenu v nasledujúcom období. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 170/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
neschvaľuje
žiadosť pána Norberta Feketeho o vykonanie zmien v Spoločnom územnom pláne obce
Branovo.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Schválená dotácia na zateplenie OcÚ a KD
V rokovacom bode č. 11 starostka informovala prítomných, že nám bola schválená dotácia na
zateplenie OcÚ a KD vo výške 71 497,00 Eur. Spolufinancovanie obce je 3 763,00 EUR. Bola
vypísaná výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia OcÚ a KD“. Firma z Nitry, robí verejné
obstarávanie, aby neprišlo ku konfliktu záujmov. Firma, ktorá dá najnižšiu ponuku, tak bude
oslovená ako výherná a následne s ňou bude podpísaná Zmluva o dielo. Prítomní poslanci
nemali žiadne otázky ani pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 171/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spolufinancovanie projektu a dotáciu Rekonštrukcia OcÚ a KD.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 12. Návrh na úpravu rozpočtu
Rokovací bod č. 12 otvorila starostka obce. V tomto bode programu je potrebné schváliť zmenu
rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2021 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.: 172/2022
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 obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2021, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Projekt – Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo
Rokovací bod č. 13 otvorila starostka obce. V tomto bode informovala prítomných, že ide
o projekt, ktorý už spomínala v rokovacom bode č. 4. Na realizáciu projektu sa budeme
uchádzať o dotáciu cez IROP. Do 15.03.2022 musíme predložiť projekt. Keďže sa budeme
uchádzať o dotáciu, tak musela byť vypísaná výzva na verejné obstarávanie. Po ukončení
verejného obstarávania budeme vedieť víťaznú sumu a potom budeme musieť urobiť
zasadnutie, pretože musíte schváliť presnú sumu spolufinancovania projektu. Čiže rozdiel
medzi poskytnutou dotáciu a víťaznou cenou. Poslanci k projektu nemali žiadne pripomienky
a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 173/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
projekt „Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 14. Informácia – Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - pozemky
V tomto bode rokovania starostka informovala prítomných, že stále sa na projektovej
dokumentácii pracuje pre územné rozhodnutie na pozemky pre rodinné domy. Kontaktuje
viackrát pána projektanta Ing. Košnára. Prisľúbil ak bude mať všetky vyjadrenia dotknutých
orgánov, tak by vedel projektovú dokumentáciu odovzdať do konca marca. Keď bude
projektová dokumentácia hotová, tak ide na stavebný úrad pre vydanie Územného rozhodnutia.
Stavebný úrad má 60 dňovú lehotu. Keď budeme mať územné rozhodnutie, tak na okresný úrad
musíme podať žiadosť o vyňatie ornej pôdy pod cesty. To tiež trvá niekoľko dní. Po vyňatí
ornej pôdy to môže zamerať geodet. Geodet musí vypracovať geometrický plán a až potom
môžeme geometrický plán zapísať do katastra, čo tiež trvá niekoľko dní. Potom môžeme
predávať pozemky. S týmito lehotami bude možno koniec roka, keď sa dostaneme k predaju
pozemkov. Poslanci nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 174/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informáciu o projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie – pozemky.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Realizačný projekt výsadby obec Branovo
Rokovací bod č. 15 otvorila starostka obce. Oboznámila poslancov, že ide o projekt, ktorý bol
schválený ešte pred pandémiou. Bolo nám schválených 16 600,00 Eur na realizáciu
vegetačných prvkov v obci. Konečne s tým niekto začal pracovať, projekt sme museli
zaktualizovať a vykonať zmeny podľa nových kritérií. Ide o lokality pri ihrisku a ceste za
pánom Ladislavom Mokrášom a pri obecných pozemkoch.
ZAD nám ponúklo, že nám tento úsek cesty vyčistia, aby sme už na jar vedeli sadiť stromy.
Výrubové povolenie na stromy je právoplatné. Jedná sa asi o osem agátov. Starostka
informovala, že ju oslovil Peťo Kalina, že on to vyčistí a že drevo si zoberie. Poslanec Lašček
sa spýtal, že či sa to vypílené drevo nemôže darovať sociálne slabším občanom, ktorí to
potrebujú. Starostka súhlasila, že sa môže drevo aj darovať, pretože aj ona sľúbila pani
Bórikovej, u ktorej dnes horelo, že jej nejaké drevo prinesiem, pretože ona kúri iba s drevom
a všetko jej zhorelo. Vždy, keď sa v obci niečo vypiluje, tak oslovíme predovšetkým občanov,
ktorí to potrebujú. Poslanec Fülöp nesúhlasil, aby to čistil iba Peťo Kalina. Aby ľudia
nepoukazovali, že drevo si zobral iba Peťo. Navrhol, že to pôjdu vypíliť a vyčistiť poslanci.
Drevo nech si zoberie kto chce alebo nech si ho zoberú tí, ktorí s tým budú robiť. Starostka
súhlasila, ale ich upozornila, že platnosť výrubového povolenia končí 28.02.2022, čiže majú na
to už len pár dní, aby to vypíli a vyčistili. Bola zmenená vyhláška, bolo výrubové obdobie do
konca marca, ale je to skrátené do konca februára. Poslanec Fülöp prisľúbil, že stromy vypília,
všetko aj vyčistia a zoberú aj drevo pani Bórikovej. K tomuto bodu nemali prítomní žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 175/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Realizačný projekt výsadby obec Branovo.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Prejednanie splátkového kalendára pána Mareka Engelbrechta
Rokovací bod č. 16 otvorila starostka obce. Informovala prítomných poslancov, že na
poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva Vám bola predložená uzatvorená dohoda
o postupnom zaplatení dlžnej sumy. Dohoda bola uzatvorená s pánom M.Engelbrechtom, ktorý
súhlasil, že dlžnú sumu vo výške 697,64 Eur bude mesačne splácať a to v šiestich splátkach po
100,00 Eur a siedmu splátku vo výške 97,64 Eur. V októbri a novembri priniesol
po 100,00 Eur. Decembrovú splátku už neuhradil, pretože prestal pracovať. Keby sme mu
prerobili splátkový kalendár na menšiu sumu tak sa vyjadril, že nevie koľko a kedy by vedel
platiť. Tak som mu navrhla, že nech prinesie toľko koľko má, keď aj po 20,00 alebo 50,00 Eur.
Neuhradil ani januárovú splátku a až teraz vo februári priniesol 50,00 Eur. Zostáva mu
nesplatená suma vo výške 447,64 Eur. Dala som mu dva návrhy, buď mu prerobíme splátkový
kalendár na nižšie splátky alebo nech osloví susedov či nemajú záujem od neho odkúpiť dvor.
Vyjadril sa, že osloví susedov, že to malé políčko by predal. Poslanec Ing. Mellen sa
informoval, že prečo nepredá aj ten väčší dvor. Starostka odpovedala, že ten nechce predať,
lebo by nemal kde dať psov a veci čo tam má. Aj keď pravidelne neplatí, ale záujem o splatenie
má. Poslanci nemali žiadne pripomienky, ani návrhy a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 176/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
splátkový kalendár pána Mareka Engelbrechta.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Občianske združenie Branovčan
V rokovacom bode č. 17 starostka informovala prítomných o zrealizovaných projektoch cez
Občianske združenie Branovčan. Cez občianske združenie sme v obci vybudovali vonkajšie
fitness, opravil sa pomník padlých hrdinov a uskutočnil sa branovský „benefičný“ beh.
Z rozpočtu obce sme dali občianskemu združeniu dotáciu vo výške 1 500,00 Eur. Občianske
združenie Branovčan získalo aj dotácie z NSK. Projekty, ktoré občianske združenie uskutočnilo
boli približne vo výške 7 000,00 Eur. Teraz, keď Vás viem poprosiť venovať Občianskemu
združeniu Branovčan 2,00% z daní. Tento rok by sme chceli spraviť workoutové ihrisko,
nejaký altánok a pod. O slovo sa prihlásil poslanec Lašček, ktorý sa informoval, že či nebolo
v pláne urobiť okolo fitness strojov nejaké makadámové podloženie. Starostka odpovedala, že
časom určite áno, lebo máme v pláne tam napojiť aj chodník. Teraz je to v takej začiatočnej
fáze. Poslanci nemali žiadne otázky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 177/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
projekty Občianskeho združenia Branovčan.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o ďalších činnostiach obce:
1. Žiadali sme spoločnosť Slovak Telekom o prekládku stĺpu pri pani M.Mellenovej,
pretože tam je naplánované parkovisko. Na stĺp sú napojené dve domácnosti, preto ho
musia preložiť na iné miesto odkiaľ ich potom napoja späť. Obec by platila len za práce.
2. Posielali sme žiadosť o opravu poškodenej komunikácii parc. KN-C 384/5 a KN-C
384/1 v katastrálnom území Branovo. Žiadosť bola odoslaná prepravnej spoločnosti,
ktorá v decembri 2021 nákladnými autami prepravovala cukrovú repu po komunikácii
v obci Branovo smer Semerovo a Veľké Lovce. Cesta nie je spevnená a vybudovaná pre
využitie prepravy nákladnou dopravou. Slúži pre miestnych obyvateľov ako cyklotrasa
a udržiava sa na náklady obce.
3. Čo sa týka stromov pri pánovi Bajtekovi, tak sme Slovenskému vodohospodárskemu
podniku zaslali žiadosť o riešenie problematiky stromov, ktoré sa nachádzajú
v ochrannom pásme vodného toku. Ďalej sme ich požiadali aj o prečistenie vodného
toku branovského potoka. Tento rok sme obdržali ich stanovisko. Čo sa týka tých
stromov, že sa nachádzajú na parcele č. 109/1 k.ú. Branovo. Predmetný pozemok nie je
vo vlastníctve SVP a v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., §
47, odst. 2, ošetrenie porastov má vykonať vlastník pozemku. Čo sa týka prečistenia
vodného toku, tak oni priebežne zisťujú dôležitosť odstraňovania sedimentov
a z finančných i kapacitných dôvodov nie je možné odstraňovanie sedimentov
v päťročnom období, nakoľko odstránenie sedimentov sa v intraviláne obce uskutočnilo
v roku 2016.
Takže čo sa týka tých stromov, tak ochranné pásmo sa nerešpektuje. Sú na našom
pozemku, tak ich musíme poriešiť my. Starostka otvorila diskusiu. Poslanec Ing. Mellen
navrhol predmetné stromy vypíliť, ale s tým, aby sa dal prehodnotiť stav stromov, či sú
vhodné na výrub alebo len na opílenie. Starostka upozornila, že ak budú stromy vhodné
na výrub, tak výrub musí zrealizovať nejaká firma a výrubové povolenie je do
28.02.2022.
4. Poslanec Kalina sa informoval na požiar, ktorý vznikol ešte pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva. Starostka odpovedala, že nakoľko pani Bóriková nemá elektrinu ani
plyn, tak si vykuruje pevným palivom. Žeravé uhlíky vhodila do plastovej nádoby,
ktorú mala umiestnenú v drevenej kôlničke. Vedľa kôlničky mala psie búdy. Plastová
nádoba sa z tých žeravých uhlíkov chytila a začala horieť. Kým prišli hasiči, tak požiar
za rozšíril. Zhorela jej kôlnička aj psie búdy so psami. Potom prišiel požiarny technik,
ktorý musel spísať príčinu požiaru. Keďže to bolo zapríčinené jej vinou, tak jej bola
udelená pokuta vo výške 10,00 Eur. Pokutu som jej zaplatila.
5. Ďalej starostka informovala, že čo sa týka kamenárstva Paradiso India, tak im bolo
zaslané upozornenie, aby odpratali a vyčistili verejné priestranstvo a aby na verejnom
priestranstve netvorili skládku odpadu. Ako ste sami mohli vidieť, tak verejné
priestranstvo bolo vyčistené.
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6. Pán Koloman Foró ako majiteľ pozemku predložil do obecného zastupiteľstva projekt
výstavby rodinných domov. Je potrebné z Vašej strany odsúhlasiť v zmysle Územného
plánu odbočku z cesty, keďže Územný plán presné miesto nerieši. Máte k dispozícii tri
výkresy. Po diskusii sa poslanci dohodli na druhom predloženom návrhu. Odbočka by
mohla byť za 4 rodinnými domami v zmysle návrhu.
K bodu 19. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:15 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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