Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 21.05.2018 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Poslanci: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp,
Miloš Gašparík, Andrea Harmadyová, Iveta Mokrášová
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Ing. Gabriel Kuczman – záhradný architekt
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Revitalizácia parku v obci Branovo I. etapa
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2018
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
9. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
11. Predaj pozemku
12. Dokumentácia k ochrane osobných údajov
13. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občana
14. Určenie platu hlavného kontrolóra
15. Určenie platu starostu obce
16. Revitalizácia centra obce Branovo
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je päť 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: Iveta Mokrášová, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Andrea Harmadyová, Miloš Gašparík
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová

1

Hlasovanie:

za: 5 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, 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 uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce, Ing. Andrea Šulíková.
K bodu 3. Návrh na schválenie programu
Starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu programu
zasadnutia. Doplňujúci bod a návrh na zmenu programu nemal nikto z prítomných poslancov
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 165/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 5 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík, 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. Revitalizácia parku v obci Branovo I. etapa
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2018
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
9. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
11. Predaj pozemku
12. Dokumentácia k ochrane osobných údajov
13. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občana
14. Určenie platu hlavného kontrolóra
15. Určenie platu starostu obce
16. Revitalizácia centra obce Branovo
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Revitalizácia parku v obci Branovo I. etapa
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 4 v rámci ktorého privítala pána Ing. Kuczmana, ktorý
bližšie zreprodukoval všetko čo je potrebné podľa projektu zrealizovať. Pán Ing. Kuczman
prišiel najmä preto, aby sme sa dohodli na tom ako budú prebiehať jednotlivé práce a aby sme
projekt dotiahli do úspešného konca. Starostka odovzdala slovo pánovi Ing. Kuczmanovi,
ktorý navrhol tvaromiestnu prehliadku v parku s názorným predstavením projektu. Prítomní
sa presunuli do miestneho parku, kde bola dopodrobna vysvetlená realizácia projektu
a prerozdelená práca. Po tvaromiestnej prehliadke sa obecné zastupiteľstvo presunulo späť do
kultúrneho domu a pokračovalo sa v rokovaní.
Uznesenie č. 166/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
revitalizáciu parku firmou Grandiflora.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce
skonštatovala, že je potrebné schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo za 1.Q 2018, ktorá bola
vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2018 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z., konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 167/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
2. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2018, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2018
Plnenie rozpočtu k 31.03.2018 dostali poslanci ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu
nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 168/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2018.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Rozpočtové hospodárenie obce
V tomto bode programu starostka skonštatovala, že je potrebné schváliť rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2018. V prípade, že obec bude hospodáriť za rok 2018 s prebytkom,
tak prebytok navrhujem, aby sa rozdelil do rezervného fondu a v prípade schodku, aby sa
schodok vykryl z rezervného fondu. Poslanci s návrhom starostky súhlasili a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 169/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 do rezervného fondu.
2. vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2018 z prostriedkov rezervného fondu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
V tomto bode programu starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá predniesla prítomným svoje odborné stanovisko k Záverečnému účtu.
Návrh Záverečného účtu je 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. Odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu obce Branovo za rok 2017 je súčasťou príloh zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva. K vyjadreniu hlavnej kontrolórky nemali poslanci žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 170/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Branovo za rok 2017.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
V tomto bode programu oboznámila starostka prítomných o tom, že návrh záverečného účtu
dostali poslanci ako materiál do rokovania. Základným nástrojom finančného hospodárenia
obce bol schválený rozpočet na rok 2017, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Obsahom
záverečného účtu je podrobný rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2017, prebytok
a schodok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie prostriedkov fondov, bilancia aktív
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhov, o poskytnutých dotáciách právnickým/fyzickým
osobám, o finančnom usporiadaní finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu
VÚC. V účtovníctve sa vyskytla tzv. technická chyba, kde ide o zle zaúčtovanú kapitálovú
dotáciu. Obec prijala na bankový účet kapitálovú dotáciu vo výške 6 000,00 Eur a pri jej
zaúčtovaní bola namiesto príjmovej rozpočtovej položky zúčtovaná výdavková rozpočtová
položka. Vzhľadom k technickej chybe bola skutočnosť kapitálového rozpočtu vo FIN 1-12
nesprávne zverejnená v RISSAME a to v položkách 322/transfery v rámci verejnej správy/
a 717/realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie/. V hodnotovom vyjadrení boli skutočné
kapitálové príjmy obce nesprávne vykázané v nižšej hodnote o 6 000,00 Eur a zároveň boli
skutočné kapitálové výdavky obce vykázané nesprávne vo vyššej hodnote o 6 000,00 Eur. Pre
účely rozboru plnenia príjmov a výdavkov obec v záverečnom účte porovnávala skutočnosť
správnu. V januári 2018 bola táto nevyčerpaná dotácia zapojená do príjmov cez finančné
operácie a bola vylúčená z prebytku hospodárenia obce. Ďalej starostka skonštatovala, že
bežný rozpočet obce za rok 2017 bol prebytkový vo výška + 11 897,05 Eur, kapitálový
rozpočet bol schodkový vo výške – 37 686,13 Eur a rozdiel finančných operácií bol vo výške
+ 11 295,37. Po vylúčení dotácie z prebytku hospodárenia obce bolo skutočne upravené
hospodárenie obce schodkové a to vo výške – 20 493,71 Eur. Schodok rozpočtu zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom
roku 2017 vysporiadaní z rezervného fondu. Schodok kapitálového rozpočtu súvisí aj so
splácaním dlhu za stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia a modernizácia chodníka“ podľa
Zmluvy o dielo č. 2014/99, so stavebnými prácami na akcii „Modernizácia a oprava verejného
osvetlenia“ na základe Zmluvy o dielo č. 2017_VO_Br zo dňa 07.04.2017, kde obec mala
finančnú spoluúčasť z vlastných zdrojov. Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili
k záverečnému účtu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 171/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) schvaľuje
1. celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
2. vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu z rezervného fondu.
b) berie na vedomie
schodok kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške – 20 493,71 Eur.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie
V tomto bode programu informovala starostka prítomných poslancov o tom, že dňa
26.04.2018 sme obdržali žiadosť o poskytnutie dotácie č. 1/2018 od pána Romana Kalinu.
Pán Kalina žiada z rozpočtu obce dotáciu vo výške 200,00 Eur na kúpu nábojov a na úhradu
cestovných výdavkov súvisiacich so streleckými pretekmi. Starostka obce otvorila rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Mellen, ktorý súhlasí so schválením žiadosti, ale s výškou
dotácie nie. Navrhol poskytnutie dotácie vo výške 150,00 Eur, pretože takáto suma je
schválená v rozpočte obce. S jeho návrhom nesúhlasila poslankyňa Mokrášová, ktorá
navrhuje schváliť 200,00 Eur. K návrhu pána Ing. Mellena sa priklonili aj ostatní poslanci.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 172/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Branovo pre Romana Kalinu vo výške 150,00 Eur.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Predaj pozemku
V tomto bode programu starostka obce skonštatovala, že na základe prijatej žiadosti od pána
Ing. Miháleka bol na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve schválený zámer odpredať
pozemok priamym predajom vo vlastníctve obce registra „E“ par. č. 16/203 – orná pôda,
o výmere 1 624 m2, v zastavanom území obce Branovo. Obec zverejnila zámer o odpredaji
pozemku na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a v regionálnej tlači „NAŠE NOVOSTI
– MY“. Zároveň bola zverejnená lehota na doručenie cenových ponúk od záujemcov a dali
sme vypracovať znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. V zmysle
znaleckého posudku bola určená všeobecná hodnota pozemku vo výške 5 846,40 Eur.
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Znalecký posudok bol vypracovaný Ing. Katonovou, ktorá je vedená ako znalec pre odbor
Stavebníctvo a odhad hodnoty nehnuteľnosti. Do lehoty na doručenie cenových ponúk sme
obdržali v zalepených obálkach dve cenové ponuky. Je potrebné doručené ponuky vyhodnotiť
a schváliť víťaznú cenovú ponuku. Starostka otvorila diskusiu a poprosila poslancov, aby
otvorili zalepené obálky s cenovými ponukami. Pán Ing. Mellen otvoril obálku s cenovou
ponukou od pána Ing. Miháleka, ktorý za uvedený pozemok ponúka sumu vo výške 2 100,00
Eur. Pani poslankyňa Mokrášová otvorila cenovú ponuku od pani M. Boldižárovej, ktorá za
predmetný pozemok ponúka 6,16 Eur za m2, čo činí sumu 10 003,84 Eur. Poslanci
vyhodnotili a schválili cenovú ponuku od pani M. Boldižárovej ako najvyššiu cenu za
odpredaný majetok obce.
Uznesenie č. 173/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
cenovú ponuku od pani M. Boldižárovej.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Dokumentácia k ochrane osobných údajov
Starostka obce informovala prítomných s potrebou riešenia dokumentácii k ochrane osobných
údajov pre Obec Branovo. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a nového zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné mať aktualizovaný bezpečnostný projekt
v zmysle nového zákona. Na trhu je veľa firiem, ktoré zabezpečujú vypracovanie potrebnej
dokumentácii v cenových reláciách približne od 300,00 Eur až do 650,00 Eur. Sú firmy, ktoré
zabezpečia dokumentáciu zadarmo s tým, že každý mesiac si účtujú 50,00 Eur a majú na
starosti všetko čo sa týka ochrany osobných údajov aj s výkonom zodpovednej osoby. Pre
takú malú obec ako je naša je to dosť peňazí. Túto problematiku riešime aj v spolupráci so
združením Dvory a okolie. Poslanci nemali žiadne otázky, ani pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 174/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o zákone č. 122/2013 Z. z. a o novom zákone č. 18/2018 Z. z..
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 13. Schválenie dohody o finančnej spoluúčasti občana
V tomto bode programu starostka informovala poslancov, že sa pokračovalo v realizácii
projektu „Revitalizácia centra Obce Branovo“. Súčasťou tohto projektu bola úprava vstupov
na pozemky vlastníkov domových nehnuteľností susediacich s pozemkom, na ktorom sa
projekt realizoval. V prvej etape boli uzatvorené dohody medzi obcou a pani Abrahámovou
a pánom Ivanom. V druhej etape realizácii projektu bola dohoda uzatvorená s pánom
Dikanom. Starostka prítomným predložila podpísanú dohodu s pánom Dikanom, ktorý sa
bude podieľať na finančnej spoluúčasti sumou 300,00 Eur, ktorá bola schválená obecným
zastupiteľstvom. Poslanci nemali k dohode žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 175/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
dohodu o finančnej spoluúčasti občana.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Určenie platu hlavného kontrolóra
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že Štatistický úrad Slovenskej republiky
potvrdzuje, že priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla
954,00 Eur. Hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov obce. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší
pracovný čas, jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky pracovného času. Hlavná kontrolórka má
u nás úväzok 0,1. Podľa prepočtu základný plat hlavnej kontrolórky je
954x1,28x0,1=122,11 Eur. Mesačná odmena hlavnej kontrolórky je vo výške 25%.
Starostka obce otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol
mesačnú odmenu 25% ponechať. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 176/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plat hlavného kontrolóra, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a mesačnú odmenu vo výške 25% z mesačného platu
ponechať.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Určenie platu starostu obce
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o tom, že starostovi patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat starostu
nemôže byť nižší ako je uvedené. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím plat starostu
zvýšiť o 70%.
Starostka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol
ponechať 40%. S jeho návrhom nesúhlasila poslankyňa Mokrášová, ktorá navrhla plat
starostky zvýšiť a priklonila sa k nej aj poslankyňa Harmadyová. Poslanci Fülöp a Gašparík
sa priklonili k návrhu poslanca Ing. Mellena. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 177/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ponechať na 40 %.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
2 (Mokrášová, Harmadyová)
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Revitalizácia centra obce Branovo
Starostka obce informuje, že sa v obci uskutočnila II. etapa revitalizácie centra. Dokončili sa
chodníky a prístupová plocha. Ešte sa upraví terén a vysadia dva stromy. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 178/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
dokončenie II. etapy projektu „Revitalizácia centra Obce Branovo“.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Informácie
1. Dokončil sa chodník od pána Feketeho až po hornú autobusovú zastávku.
2. Stromy, ktoré boli určené na výrub boli na základe rozhodnutí vyrúbané.
3. Na cintoríne prebehlo opilovanie a výrub pri plote k lesíku, postupne sa terén čistí
a plánuje sa osadiť pletivo.
4. V obci prebehlo jarné upratovanie. Naplnili sa dva kontajnery v objeme 5m3.
5. Dom, ktorý sme riešili ako možné obecné múzeum je zatiaľ v stave vyjednávania.
6. Do Materskej školy sa zakúpil gumolit. V júli počas letných prázdnin sa uskutoční
výmena starého gumolitu v školskej jedálni, taktiež sa miestnosť vymaľuje a na
chodbe sa vymenia 3 okná.
7. V obci prebehol dopravný pasport, ktorého cena je 600,00 Eur. Touto cestou by som
Vás chcela poprosiť, aby ste určili, ktoré miesta je najnevyhnutejšie označiť
dopravnými značkami. Jedna značka stojí približne 120,00 Eur.
8. Začalo sa s rekonštrukciou priestoru po kaderníčke, tak ako sme sa dohodli. Našim
cieľom je vybudovať obecnú kuchyňu. Pôvodne mala byť táto rekonštrukcia hradená
z dotácii NSK. Dotácia z NSK, ale nebude možná nakoľko sme získali štatút od
veľkého lídra. Kuchyňu bude potrebné dokončiť z vlastných zdrojov.
9. Nitriansky samosprávny kraj nám schválil dotáciu na podporu športu vo výške 600,00
Eur a na podporu kultúry vo výške 1 100,00 Eur.
10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny schválil ďalšiu žiadosť „Reštart do zamestnania“.
Ide o príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce.
11. Dňa 29.01.2018 sme od pána M. Vavra obdržali žiadosť o odpustenie poplatku za
vývoz komunálneho odpadu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že sa dlhodobo zdržiava
v obci Most pri Bratislava – Studené, kde uhrádza všetky príslušné miestne dane
a poplatky, ale trvalý pobyt má v obci Branovo. Pánovi Vavrovi sme odpovedali, že
jeho žiadosť bude posúdená v zmysle VZN obce Branovo č. 2/2016, ôsma časť –
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde je uvedené, že
„Poplatok sa vráti poplatníkovi v prípade nezdržiavania sa v obci za každý deň, ak sa
v obci nezdržiava súvisle 90 a viac dní. To, že sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní
nám doložil čestným prehlásením, kde neuviedol konkrétne, že v ktorom roku sa
v obci viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní nezdržiaval. Ďalej poplatník musí
písomne požiadať o zníženie poplatku najneskôr dva posledné kalendárne mesiace
v roku. Postup je taký, že pokiaľ má menovaný trvalý pobyt v obci, tak rozhodnutie
o výrube miestneho poplatku za komunálny odpad musíme vydať, odoslať a dotyčný
musí poplatok uhradiť. Po úhrade poplatku si môže dať žiadosť o zníženie poplatku
s príslušnými prílohami. Starostka sa poslancov opýtala, či uvažujú o zmene VZN
obce Branovo č. 2/2016. Poslanci nesúhlasili so zmenami vo VZN obce Branovo č.
2/2016.
12. Pán Miloš Šorman obhospodaruje obecnú pôdu a bude potrebné uzatvoriť nájomnú
zmluvu a schváliť zámer nájmu.
13. Pán R. Sukič poškodil majetok obce so strelnou zbraňou. Poškodzovanie obecného
majetku bolo nahlásené na OO PZ vo Dvoroch nad Žitavou, odkiaľ nám prišlo
vyrozumenie, že priestupok bol predložený na prejednanie Okresnému úradu.
Z Okresného úradu sme dostali predvolanie na prejednanie priestupku, kde sa pán
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Sukič priznal k poškodeniu sklenej výplne vchodových dverí Materskej školy
Branovo. Po tomto pojednávaní bolo zistené ďalšie poškodenie obecného majetku. Ide
o hornú autobusovú zástavku, na ktorej sú stopy po strelnej zbrani. Páchateľa nikto
nevidel a preto sa v tejto veci ďalej nekonalo. Uvažovali sme nad kamerovým
systémom, ale aj to má dosah len do určitej vzdialenosti. Základný balík kamerového
systému stojí približne 250,00 Eur.
14. Pán M. Engelbrecht sa bol ústne sťažovať na pani M. Lengelyovú, ktorá mu podľa
jeho slov čítala v krčme jeho osobnú poštu a nadávala mu.
15. Ďalej pracujeme na tom, aby sme pozemky z pozemkového fondu dostali do
vlastníctva obce. Žiadali nás o doplnenie dokladov, ktoré sme im odposlali a budeme
čakať na ich odpoveď.
16. Bolo zistené, že požiarna zbrojnica nemá súpisné číslo, ktoré jej bude potrebné udeliť.
17. V Materskej škole bol havarijný stav. V pivnici Materskej školy tieklo potrubie, ktoré
bolo opravené.
18. Pán MUDr. Jozef Krišťák s manželkou obci darovali starodávne hospodárske
predmety, ktoré bolo potrebné doviezť z Oravy. Touto cestou im ďakujeme. Náklady
na dopravu týchto predmetov boli vo výške 340,00 Eur.
19. Za kostolom bolo z časti vykonané upratovanie stavebného odpadu a kameniva.
20. Zamestnanec, pán Mellen, je naďalej práceneschopný.
21. Upratovanie a kosenie obce prebieha podľa kapacít zamestnancov.
22. Dňa 10.05.2018 sa uskutočnil zápis detí do Materskej školy Branovo na školský rok
2018/2019. Zaevidovaná bola jedna žiadosť o prijatie dieťaťa. Taktiež sa uskutočnili
zápisy do Základných škôl. Z našej škôlky odchádzajú štyri deti do školy.
Momentálne Materskú školu navštevuje 17 dní. Zatiaľ to vyzerá tak, že v novom
školskom roku bude v škôlke 14 detí.
23. Začalo sa s vyberaním miestnych daní za nehnuteľnosti a za komunálny odpad.
24. Odovzdali sme veniec k pomníku padlým hrdinom.
25. Zakúpený mapový portál by mohol byť zverejnený aj na webovej stránke obce
Branovo, ak s tým ako poslanci súhlasíte. Poslanci so zverejnením mapového portálu
nesúhlasili.
26. Je obdobie orezávania stromov. Ak je potrebné v obci orezať nejaké stromy, tak nám
to nahláste.
27. Pred Obecným úradom spoločnosť Slovak Telekom vybudovala zariadenie, ktoré
prostredníctvom optického kábla bude poskytovať pre občanov Branova rýchlostný
internet.
28. Máme za sebou dve kultúrne podujatia. Jedným podujatím bolo stavanie májového
stromu a druhým bolo uvítanie detí do života a oslava dňa matiek. Do života sme
uvítali štyri deti, tri dievčatá a jedného chlapca. O kultúrny program sa postarali deti
z Materskej a Základnej školy.
29. Pripravujeme ďalšie kultúrne podujatia. Dňa 26.05.2018 nás čaká Farmársky deň detí
na Gazdovskom dvore. Dňa 02.06.2018 bude Medzinárodný deň detí v obci pri
Obecnom úrade, ktorý tradične bude spojený so súťažou vo varení gulášu. Pripravené
sú policajné ukážky, jazda na koni, športové súťaže, maľovanie na tvár, skákací hrad
a občerstvenie. Dňa 09.06.2018 sa uskutoční „Regionálna svadba“ vo Dvoroch nad
Žitavou. Dobrovoľníci sa oblečenú do tradičných branovských krojov a budú
prezentovať tradície branovskej svadby. Dňa 23.06.2018 alebo 30.06.2018 bude
Levanduľový deň, ktorý organizuje pani Rita Novosadová, ktorá očakáva spoluprácu
s obcou. V dňoch 28,29 a 30.07.2018 budú Hodové dni. Na sobotu je zabezpečené
vystúpenie pani Gizky Oňovej a pani Aleny Valentýniovej. Po kultúrnom programe
bude hodová zábava so skupinou Trevis.
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K bodu 18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Pani poslankyňa Mokrášová sa zaujímala, že koľko je oficiálnych záujemcov
o nájomné byty a či je nejaká šanca, že by sa takého byty v budúcnosti v obci
postavili. Starostka obce odpovedala, že na Obecnom úrade evidujeme dva dotazníky
záujemcov o nájomné byty v obci Branovo. Pokiaľ nebude viac záujemcov, tak
realizácia nájomných bytov sa nebude riešiť.
2. Ďalej pani poslankyňa Mokrášová mala výhrady k stavaniu májového stromu.
Podujatie sa malo konať v neskorších hodinách s nejakým programom. Starostka obce
na to reagovala, že na budúci rok môžeme zorganizovať podujatie na neskoršiu hodinu
so sprievodným programom. Pani starostka upozornila na to, že takého pripomienky je
potrebné riešiť pred kultúrnym podujatím. Vždy na obecnom zastupiteľstve sa rieši
organizácia našich kultúrnych podujatí a ďalej podotkla, že by bola veľmi rada, aby
sme sa na príprave obecných podujatí podieľali všetci.
3. Ďalej sa pani Mokrášová informovala, že za akých podmienok by mohla v obci
fungovať Obecná polícia. Starostka odpovedala, že je možná dohoda o spoluprácu
s Obecnou políciou Dvory nad Žitavou, ale stálo by to pre našu obec nemalé peniaze
a činnosť by bola vykonávaná len v niektorých dňoch a v určitom čase. Pokiaľ by to
bolo nevyhnutné, tak do budúcna nevylučujeme takúto spoluprácu.
4. Poslanec Fülöp poprosil pani starostku, že keď bude v obci JCB, aby zrovnalo verejné
priestranstvo za pani Kútikovou.
K bodu 19. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 21:45 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

......................................................
Ing. Andrea Šulíková
starostka obce

Overovatelia:
Iveta Mokrášová
Michal Fülöp

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