Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 24.11.2021 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. Zloženie sľubu poslanca
4. Návrh na schválenie programu
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
8. Schválene návrhu rozpočtu obce na roky 2022 -2024
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
10. Dohoda o postupnom zaplatení dlžnej sumy pána Engelbrechta Mareka
11. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
12. Systém zberu komunálneho odpadu a separovaného odpadu
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 obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvorila starostka obce Ing. Andrea
Šulíková. Privítala všetkých prítomných. Starostka vyzvala prítomných, aby si minútou ticha
uctili pamiatku zosnulej poslankyni Ivety Mokrášovej.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Bc. Miroslav Lašček, Ing. Juraj Mellen
Návrhová komisia:
Roman Kalina, Michal Fülöp
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. Zloženie sľubu poslanca
Rokovací bod č. 3 otvorila starostka obce. V tomto bode programu je potrebné zloženie sľubu
nového poslanca obecného zastupiteľstva, nakoľko nás navždy opustila naša poslankyňa Iveta
Mokrášová. Na základe výsledkov z komunálnych volieb, ktoré sa konali 10.11.2018, bol
v poradí šiestym nezvolením poslancom pán Miroslav Hatala, ktorý bol pozvaný na dnešné
zasadnutie. Touto cestou ho tu medzi nami srdečne vítam a poprosím ho o zloženie
poslaneckého sľubu. Pán M. Hatala zložil poslanecký sľub, ktorý potvrdil svojím podpisom.
Starostka obce skonštatovala, že pán Miroslav Hatala má právo hlasovať a zúčastňovať sa na
OZ už ako poslanec. Zároveň mu popriala veľa úspechov pri vykonávaní poslaneckej práce.
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K bodu 4. Návrh na schválenie programu
V rokovacom bode č. 4 starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov
na zmenu programu rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania nemal nikto
z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č.153/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Hatala)
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. Zloženie sľubu poslanca
4. Návrh na schválenie programu
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
8. Schválene návrhu rozpočtu obce na roky 2022 -2024
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
10. Dohoda o postupnom zaplatení dlžnej sumy pána Engelbrechta Mareka
11. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
12. Systém zberu komunálneho odpadu a separovaného odpadu
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 5. Návrh na úpravu rozpočtu
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. V tomto bode programu je potrebné schváliť zmenu
rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2021 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. 154/2021:
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,
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b) zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2021, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Schválenie plnenia rozpočtu
Rokovací bod č. 6 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 30.09.2021 je súčasťou príloh
zápisnice.
Uznesenie č. 155/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.09.2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
V rokovacom bode č. 7 dostala slovo hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Abrahámová.
Stanovisko k návrhu rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Skonštatovala, že
návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 – 2024 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami i internými
predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým. Bol
zverejnení zákonom stanovej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej
tabuli v súlade s § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností odporúča Obecnému zastupiteľstvu
obce Branovo návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024
zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 156/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2023 - 2024.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 8. Návrh rozpočtu dostali poslanci ako materiál do
rokovania a je súčasťou príloh zápisnice. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky
2023 – 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. V prípade potreby sa bude počas roka upravovať
rozpočtovými opatreniami. Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia
obce v minulých rokoch, očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2021 a predpokladané
rozpočtované určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2022. Návrh rozpočtu
sa vnútorne člení na bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet,
t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, a finančné operácie, t. j. príjmové finančné
operácie a výdavkové finančné operácia. K návrhu rozpočtu obce nemali poslanci žiadne
pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 157/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2022 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 2023 a 2024 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
3. splnomocňuje starostku obce Branovo vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu
rozpočtového roku 2022 v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu § 14 ods. 2 zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
V rokovacom bode č. 9 dostala slovo hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Abrahámová. Návrh
plánu kontrolnej činnosti dostali poslanci ako materiál na rokovanie a je súčasťou príloh
zápisnice. Ing. Silvia Abrahámová informovala prítomných so svojimi základnými úlohami a to
vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, vypracovanie odborného stanoviska
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k záverečnú účtu obce za rok 2022, vypracovanie a predkladanie priebežných správ na
zasadnutia obecného zastupiteľstva z vykonaných kontrol, kontrola vybavovania sťažností
a plnenie ďalších úloh v zmysle platnej legislatívy. V rámci kontrolnej činnosti sa zameria na
kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr stanoveným spôsobom počas obdobia roka 2022
a kontrolu účtovných a pokladničných dokladov. Ďalej sa bude zúčastňovať na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, školeniach a seminároch. Poslanci nemali pre hlavnú kontrolórku
žiadnu doplňujúcu úlohu a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 158/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Dohoda o postupnom zaplatení dlžnej sumy pána Engelbrechta Mareka
V rokovacom bode č. 10 starostka obce predložila poslancom uzavretú dohodu o splatení dlžnej
sumy po nebohom J. Engelbrechtovi. Obec ako veriteľ prihlásila dlh do dedičstva. Dedič
M. Engelbrecht dlh prevzal. S pánom M. Engelbrechtom bola uzatvorená dohoda o splatení
zostatku kúpnej ceny v sume 697,64 EUR a to postupnými splátkami do pokladne obce
v šiestich mesačných splátkach vo výške 100,00 EUR a siedmej splátke vo výške 97,64 EUR,
v trvaní sedem mesiacov počnúc októbrom 2021 až do zaplatenia, vždy do 25-teho dňa
v mesiaci. Poslanci k dohode nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 159/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Dohodu o postupnom zaplatení dlžnej sumy pána M. Engelbrechta.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
V rokovacom bode č. 11 starostka informovala prítomných o potrebe aktualizácie
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo na roky 2018-2022. Komunitný plán je
metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby
zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je zabezpečovať
úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu
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budeme vedieť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre
skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Ku komunitnému plánu
nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 160/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Branovo 2018 - 2022.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Systém zberu komunálneho odpadu a separovaného odpadu
V tomto bode programu starostka informovala prítomných, že so spoločnosťou Brantner Nové
Zámky s. r. o. bol podpísaný nový dodatok k zmluve, pretože spoločnosť Brantner vydáva od
01.01.2022 nový cenník poskytovania služieb. Ceny služieb išli opäť nahor. Spoločnosťou
Brantner bola vykonaná kontrola počtu vysýpaných nádob, na základe ktorej bude realizovaná
fakturácia za poskytované služby v súlade s platnou zmluvou. Čo sa týka poplatku za
komunálny odpad, tak od občanov sme prijali poplatok za komunálny odpad vo výške
16 264,84 Eur. Zberovej spoločnosti boli uhradené faktúry vo výške 11 063,66 Eur. Ešte nám
budú fakturovať zber odpadu za mesiac november a december 2021. Taktiež sa bude uhrádzať
faktúra za štiepkovanie konárov.
Čo sa týka separovaného odpadu, tak sme žiadali viac 1100 l nádob na papier. Pre zber
elektroniky a železa navrhujem zaviesť zber podľa nejakého harmonogramu. Vypracoval by sa
harmonogram na rok 2022, že ktoré dni v roku vedia občania odovzdať elektroniku a železo. Po
odovzdaní sa hneď zavolajú spoločnosti, ktoré odpad odvezú. Týmto spôsobom sa nám podarí
udržať poriadok na zbernom dvore. Otváram diskusiu. Poslanci s návrhom súhlasili a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 161/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. berie na vedomie informácie o komunálnom odpade
2. schvaľuje zber elektroniky a železa podľa harmonogramu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov
komisií
Rokovací bod č. 13 otvorila starostka obce. Odmeňovanie zástupcu, poslancov OZ a členov
komisií je upravené v zásadách odmeňovania, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom.
Odmeny sa prideľujú v zmysle prijatých zásad o odmeňovaní, na základe účasti poslancov na
zasadnutiach OZ a za ich celoročnú poslaneckú činnosť. Zo zákona máme zriadené komisiu na
ochranu verejného záujmu, ktorej členovia sa vzdali nároku na odmenu uznesením č. 28/2019.
Uznesenie č. 162/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
odmeny pre zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v znení:
- Ing. Juraj Mellen 350,00€
- Michal Fülöp 150,00 €
- Bc. Miroslav Lašček 150,00 €
- Roman Kalina 150,00 €
- Miroslav Hatala 30,00 €
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Informácie
V tomto bode rokovania starostka informovala prítomných o činnostiach obecného úradu:
1. V spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA sa zrevitalizovala zeleň v areáli MŠ.
Vysadili sa okrasné i ovocné stromy a priestor sa upravil do nového šatu.
2. V sále kultúrneho domu prebehli rekonštrukčné práce. Pri obe schodiská boli osadené
nové kované zábradlia. Schodisko na javisko bolo obložené drevom a boky dlažbou.
Schodisko do pivnice je obložené dlažbou. Pri schody do pivnice bol osadený drevený,
sklápací kryt, ktorý bol osadený za účelom bezpečnosti.
3. V sále kultúrneho domu sa urobila ozvučovacia technika.
4. Na pomníku padlých hrdinov bol očistený kameň, odstránili sa poškodené pozostatky
a odstránili sa nerovnosti. Bol obnovený a zrekonštruovaný. Následne sa osadí socha
vojaka, ktorú máme v pláne s pánom Miškovičom.
5. Od septembra je sprístupnené miesto určené pre konáre. Na toto miesto môžu občania
nosiť iba konáre, ktoré sa potom zoštiepkujú.
6. V obci sa urobila vianočná výzdoba. Osadené bolo vianočné osvetlenie, spravil sa
adventný veniec a vyzdobilo sa centrum obce.
7. Spoločnosť Wisper Network začala s budovaním optickej infraštruktúry. Zatiaľ je to
v takom štádiu, že káble sú natiahnuté, ale ešte je potrebné nejaké zváranie, ktoré vedia
robiť iba pri určitej teplote. Konkrétny termín spustenia siete zatiaľ nevieme.
8. Wifi pre teba schválená dotácia je stále v štádiu predkladania správ a dodatkov, nakoľko
sa na ministerstve MIRI vyhlásilo nové verejné obstarávanie.
9. Pán Bajtek upozornil na stromy pri potoku. Zo stromov sa pri vetre lámu konáre
a padajú. Ohrozujú okoloidúcich.

7

K bodu 15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V tomto bode programu bola otvorená diskusia:
1. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý oznámil anonymnú sťažnosť
na neporiadok vo verejnom priestranstve pri Kamenárstve Paradiso-India. Starostka
odpovedala, že neporiadok okolo kamenárstva sa neustále rieši. Sú napomínaní ústne,
ale aj papierovou formou. Opäť ich budem kontaktovať a žiadať, aby neporiadok bol
odstránený čo v najkratšom čase.
2. Ďalej pán poslanec Fülöp informoval prítomných, že bol pozrieť stromy, ktoré pán
Bajtek žiada vyrúbať, že stromy sú v ochrannom pásme povodia Váhu. Starostka
odpovedala, že sa napíše žiadosť na povodie Váhu a najbližšom zasadnutí OZ Vás
budem informovať.
3. Ďalej poslanec Fülöp informoval prítomných, že cez potok pri pánovi M. Kalinovi sú
spadnuté stromy, ktoré je potrebné odstrániť.
4. Do diskusii sa prihlásil poslanec Lašček, ktorý navrhol, aby sa tento rok zorganizoval
Mikuláš, ale nie formou zhromažďovania ľudí, ale tak, aby Mikuláš chodil po obci
a roznášal balíčky tým deťom koho rodičia by si dali balík. Za Mikuláša by sa
prezliekol on. Starostka s návrhom nesúhlasila vzhľadom na to, že od 25.11.2021 je
vyhlásený lockdown a je aj zlá pandemická situácia.
5. Ďalej sa poslanec Lašček informoval či bude tento rok silvestrovská vatra a ohňostroj.
Starostka odpovedala, že uvidíme aké budú pandemické opatrenia. Ohľadne vatry
a ohňostroja si budeme volať okolo 20.12.2021 a keď väčšina z Vás bude za vatru
a ohňostroj tak to pripravíme.

K bodu 16. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod.
Zapísala: Ing. Andrea Šulíková

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček v. r.

Ing. Juraj Mellen v. r.

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

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

8

