Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 27.06.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav Lašček
Iveta Mokrášová – poslanci obecného zastupiteľstva

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Musilová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:

-

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
5. Mikroregión Dvory a okolie MAS – dotácie
6. Rekonštrukcia obecného úradu
7. Informácie
8. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže sú prítomní
všetci poslanci.
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:
Mgr. Katarína Musilová
Hlasovanie:

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

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce Ing. Andrea Šulíková.
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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 mala starostka obce a to „Zvýšenie
stravnej jednotky v jedálni MŠ“. Ďalší doplňujúci bod do programu mala hlavná kontrolórka
obce, Ing. Silvia Abrahámová, a to „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019“.
K doplneným bodom nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 33/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s doplnenými bodmi:
a) Zvýšenie stravnej jednotky v jedálni MŠ,
b) Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019.
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. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
5. Mikroregión Dvory a okolie MAS – dotácie
6. Rekonštrukcia obecného úradu
7. Zvýšenie stravnej jednotky v jedálni MŠ
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
9. Informácie
10. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
11. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 4. V úvode skonštatovala, že na predchádzajúcom
rokovaní obecného zastupiteľstva bol schválený zámer predaja obecných pozemkov a taktiež
bol predložený návrh stavebných pozemkov s konkrétnou výmerou. Medzi časom bol
vypracovaný aj geometrický plán a prepracovaný návrh stavebných pozemkov, ktorý vám
predkladám. Pôvodný návrh bol vypracovaný tak, že na uvedených parcelách boli navrhnuté
dve ulice, kde v každej ulici by bolo osem približne 10 árových pozemkov. Nový návrh nám
vypracovala firma DynaCorp, ktorá navrhla dva varianty rozdelenia stavebných pozemkov.
Prvý variant je navrhnutý so štyrmi ulicami tak, že uvedené parcely boli rozdelené na 21
približne 7 árových pozemkov. Tým pádom by sa nám zvýšili náklady na cesty, rozhlas,
osvetlenie a siete, ale k dispozícii by bolo viacej pozemkov určených na výstavbu rodinných
domov. Druhý variant je tiež rozdelený na 21 stavebných pozemkov, kde by vznikla jedna
1340m2 dlhá cesta v tvare ∩. O slovo sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý je za I. variant
návrhu rozdelenia stavebných pozemkov firmou DynaCorp. Ďalej sa zaujímal o vybudovanie
odvodňovacieho kanálu. Poprosil pani starostku, aby vybudovanie odvodňovacieho kanálu
prekonzultovala s nejakým odborníkom, pretože ide o problematickú lokalitu v prípade
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prívalových dažďov. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci a pristúpilo sa
k hlasovaniu. Poslanci hlasovali o návrhu projektu DynaCorp, s. r. o. I. variant.
Uznesenie č. 34/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zmenu a prepracovanie geometrického plánu v zmysle vypracovaného projektu firmou
DynaCorp, s. r. o. I. variant.
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. Mikroregión Dvory a okolie MAS - dotácie
V rokovacom bode č. 5 je potrebné určiť opatrenie, cez ktoré sa budeme uchádzať o dotáciu
vo výške 10 000,00 Eur. Starostka obce prečítala prítomným poslancom, že cez ktoré
opatrenia sa môžeme uchádzať o akú dotáciu. Poslanci sa zhodli, aby sa cez opatrenie 7.2
žiadalo o dotáciu na úpravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, keďže križovatka pri
hornej autobusovej zastávke je v zlom technickom stave. Starostka skonštatovala, že by bolo
dobré určiť aj iné opatrenie, cez ktoré sa budeme uchádzať o dotáciu pre prípad, že sa
nebudeme môcť uchádzať o dotáciu cez opatrenie 7.2. Poslanec Michal Fülöp navrhol
uchádzať sa o dotáciu na kamerové systémy v rámci opatrenie 7.4. O slovo sa prihlásil aj
poslanec Bc. Miroslav Lašček, ktorý navrhol uchádzať sa o dotáciu cez opatrenie 7.5, kde by
sa mohlo žiadať o dotáciu na vybudovanie dreveného prístrešku. Poslanci si určili v každom
opatrení jednu oprávnenú činnosť na získanie dotácií a rozhodli, aby starostka zistila, že cez,
ktoré opatrenie máme najväčšiu šancu získať dotáciu a podľa toho sa podá žiadosť.
Uznesenie č. 35/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje,
aby sa obec Branovo uchádzala o dotáciu cez MAS Dvory a okolie.
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. Rekonštrukcia obecného úradu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. Informovala prítomných o tom, že na obecnom
úrade prebieha rekonštrukcia jeho havarijného stavu. Tak ako som Vám spomínala na
predchádzajúcom rokovaní ide o práce, ktoré sa týkajú rekonštrukcii sociálnych zariadení,
ústredného kúrenia a vody. Ústredné kúrenie a vodu nám robí firma Gasprojekt. Cenovú
ponuku som Vám predložila na predchádzajúcom zasadnutí. Nové kúrenie sa zatiaľ
vybudovalo iba v časti obecného úradu, napojili sa nové trubky na vodu a bol osadený kotol.
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Postupne podľa finančných prostriedkov sa bude pokračovať aj v iných častiach kultúrneho
domu. Boli vymaľované kancelárie na prízemí, kancelária starostky, sobášna miestnosť
a chodba na poschodí. Aktuálne prebiehajú murárske práce na sociálnych zariadeniach, ktoré
vykonávajú zamestnanci obce. Vymenil sa pánsky záchod s dámskym, sadrokartónom boli
znížené stropy, urobila sa elektrina, kvôli osadeniu kotla bolo zamurované jedno okno. Vo
vestibule obecného úradu bude položená nová dlažba.
Uznesenie č. 36/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
postup rekonštrukcie obecného úradu.
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. Zvýšenie stravnej jednotky v jedálni MŠ
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7, v ktorom informovala prítomných, že podnet na
zvýšenie stravnej jednotky predložila vedúca školskej jedálni, pretože s účinnosťou od
01.09.2019 sa menia finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov. Naša Materská škola je zaradená do 1.pásma, kde desiata, obed
a olovrant budú v sume 1,37 Eur. Poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 37/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zvýšenie stravnej jednotky na 1,37 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 na 2. polrok 2019
V rokovacom bode č. 8 starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Ing. Silvii
Abrahámov, ktorá skonštatovala, že Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2019 dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Hlavná kontrolórka prečítala návrh plánu svojej
kontrolnej činnosti. Poslanci nemali žiadne doplňujúce úlohy na kontrolnú činnosť a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 38/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 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 9. Informácie
V rokovacom bode č. 9 starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach v obci:
1. Slovenská agentúra životného prostredia poskytuje finančnú podporu v rámci
národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska - Zelené obce Slovenska“, kde sa uchádzame o dotáciu na stromy vo výške
16 500,00 Eur. Bola uzatvorená zmluva o dielo s pánom doc. Ing. Petrom Urbanom,
PhD., ktorý je autorom tvorby Realizačného projektu výsadby v zmysle „Odborná
metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“.
2. Na dome smútku sa vymenili zadné vchodové dvere za plastové v cene 1 267,00 Eur.
3. Gestor programu Podpora rozvoja športu 2019 nám oznámil, že komisia, ktorá
posudzovala predložený projekt žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom
„Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Branovo“ neodporúča našu žiadosť na
ďalší schvaľovací proces v kontexte výšky disponibilných finančných zdrojov.
4. K žiadosti na kultúrny dom, ktorú máme podanú na PPA, sme k dnešnému dňu
nedostali žiadne vyjadrenie.
5. Prebieha výber miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad.
6. Na obecný úrad sa zakúpil nový krovinorez.
7. Kuchárka v školskej jedálni, pani Taričová, odchádza do dôchodku. Namiesto nej
bude variť pani Fülöpová. Vzhľadom na nízky počet detí v MŠ nebude prijatá žiadna
pracovná posila.
8. V septembri bude verejná schôdza.
9. Od pána Jána Mellena sme obdržali žiadosť o dodržiavanie zákona č. 282/2003 Z. z.
a VZN č. 1/2015. Zákonom sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vodenia
psov mimo chovného priestoru, znečisťovanie verejného priestranstva a pod.
10. Nitriansky samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na podporu rozvoja cestovného
ruchu vo výške 1 800,00 Eur. Dotácia je určená na úhradu nákladov na smerové šípky
a informačné tabule.
11. Obec Uhliská nám ako podielovému spoluvlastníkovi ponúkla na odpredaj akcie
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v počte 1036 ks. Bola zaslaná
odpoveď, že v súčasnej dobe nemáme záujem o kúpu ďalších akcií, nakoľko vlastníme
3108 akcií.
12. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na Farmárskom dni detí – Gazdovský dvor
Branovo, na Športovom dni detí v parku pri Obecnom úradu a na Súťaži vo varení
gulášu.
13. Najbližšie nás čakajú hodové dni a to 26,27,28 júl 2019. V sobotu, 27.07.2019, bude
hodová zábava. Do tanca bude hrať hudobná skupina Trevis. Je potrebné zabezpečiť
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niekoho pri vstupné. Kolotoče navrhujem umiestniť na bývalé futbalové ihrisko.
Oslovím kolotočiarov, aby si prišli pozrieť areál.
K bodu 10. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp žiada, aby sa hlásilo v miestnom rozhlase, aby majitelia
osobných motorových vozidiel parkovali svoje autá vo svojich dvoroch.
2. Ďalej poslanec Fülöp žiada, aby sa pánovi Veselskému poslala výzva na odtiahnutie
auta, ktoré je nepojazdné a predným kolesom zasahuje na štátnu cestu III. triedy.
3. Poslanec Ing. Juraj Mellen vytkol pani starostke slabú informovanosť ohľadne
rekonštrukcie obecného úradu. Starostka na to odpovedala, že podľa jej názoru
dostatočne informovala poslancov o všetkých fázach rekonštrukcie aj cenové ponuky
boli riešené na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Nemali ste nikto žiadne
otázky ani návrhy na rekonštrukčné práce obecného úradu.
4. Ďalej mal pán poslanec Ing. Mellen návrh, aby sa na stenu v sobášnej miestnosti
vyvesili fotky všetkých starostov našej obce s uvedenými rokmi ich vedenia. Na to
pani starostka Ing. Andrea Šulíková reagovala, že má v pláne umiestniť do sobášnej
miestnosti figuríny v tradičných krojoch našej obce.
K bodu 11. 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:
Roman Kalina v. r.
Michal Fülöp

v. r.

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