Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 11.12.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Roman Kalina – poslanec obecného zastupiteľstva

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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2019
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
10. Environmentálny fond - výzva
11. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy
12. Priority obce na rok 2020
13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
14. VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Privítala všetkých prítomných.
Skonštatovala, že prítomní sú štyria poslanci z piatich čo znamená, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
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, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Iveta Mokrášová, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
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Hlasovanie:

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

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
rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania mala hlavná kontrolórka obce a to
„Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020“. K doplnenému bodu nemali poslanci
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 52/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s doplneným bodom „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020“.
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2019
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
10. Environmentálny fond - výzva
11. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy
12. Priority obce na rok 2020
13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
14. VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 je potrebné schváliť zmenu rozpočtu. Návrh na úpravu rozpočtu
dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce skonštatovala, že je potrebné
schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo, ktorá bola vykonaná rozpočtovým opatrením
č. 3/2019 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. 53/2019:
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. 3/2019, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2019
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 30.09.2019 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 54/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.09.2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
V rokovacom bode č. 6 odovzdala starostka slovo hlavnej kontrolórke Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá podotkla, že stanovisko k návrhu rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021 – 2022 bol spracovaný
v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe
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uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Branovo návrh rozpočtu na
rok 2020 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie. Poslanci
k stanovisku hlavnej kontrolórky nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 55/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému
rozpočtu obce na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Návrh rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania OZ. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a v prípade potreby sa bude
upravovať rozpočtovými opatreniami. K návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022 nemali
prítomní poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 56/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2020 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 2021 a 2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
V rokovacom bode č. 8 starostka informovala prítomných o správe nezávislého audítora.
Správu z auditu účtovnej závierky dostali poslanci ako materiál do rokovania. Účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Branovo k 31.decembru
2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka obsahuje
súvahu k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 57/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9 a predložila prítomným poslancom Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“). K predloženému Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 58/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Environmentálny fond - výzva
V rokovacom bode č. 10 starostka informovala prítomných poslancov s podmienkami, ktoré
je potrebné spĺňať pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekty
v rámci oblasti L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania. Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť je 200 000,00 Eur pri
dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených
nákladov projektu. Termín na predkladanie žiadostí je do 30.12.2019. Žiadosť by nám
vypracovala firma, s ktorou by sme uzatvorili zmluvu o poskytovaní konzultačných
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a poradených činností k žiadosti v rámci spomínanej výzvy. Za prípravu, spracovanie
a odovzdanie žiadosti budeme musieť zaplatiť poplatok.
Uznesenie č. 59/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
vypracovanie žiadosti a podanie na výzvu Environmentálny fond L6.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Schválenie kúpnopredajnej zmluvy
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce, ktorá podotkla, že na predchádzajúcom zasadnutí
OZ bol schválený zámer previesť pozemok parcely E č. 53 do vlastníctva obce. Ponuku na
odpredaj pozemku sme obdržali od pána Ondreja Kukučku. Po prešetrení bolo zistené, že pán
Kukučka nie je jediný vlastník spomínaného pozemku. Predkladám kúpnopredajnú zmluvu na
jej schválenie. Kúpnopredajná zmluva je uzatvorená medzi účastníkmi: Ondrej Kukučka,
Alexandre Kukučka, Judita Sellárová ako predávajúci a obcou Branovo v pozícii kupujúceho.
Dohodnutá kúpna cena je 1,00 Eur/m2, ktorá bude vyplatená do 15 dní odo dňa vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v hotovosti do rúk predávajúcich a to Ondrejovi
Kukučkovi v sume 66 centov, Alexandrovi Kukučkovi v sume 17 centov a Judite Sellárovej
v sume 17 centov. Poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 60/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
kúpnopredajnú zmluvu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 12. Priority obce na rok 2020
V tomto bode programu starostka predložila poslancom návrh priorít obce na rok 2020.
Nakoľko je v obci potrebné dokončiť, opraviť i vybudovať rôzne investičné i neinvestičné
akcie. Taktiež sa podávali rôzne žiadosti na získanie dotácií ako je napr. turistický prístrešok,
javisková technika a zateplenie KD. Z nedokončených akcií nám zostali opravy ciest a park
pri kamenárstve. V predchádzajúcom roku sme plánovali vybudovať aj nový pomník padlým
hrdinom i kamerový systém v obci. Určité úlohy nám vyplynuli aj z verejnej schôdze.
Jednotlivé akcie budú realizované podľa finančných prostriedkov. Poslanci k návrhu priorít
nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 61/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
priority na rok 2020.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 13. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov
Rokovací bod č. 13 otvorila starostka obce. Skonštatovala, že odmeňovanie poslancov, členov
komisií a zástupcu starostu je upravené v zásadách odmeňovania, ktoré sú schválené obecným
zastupiteľstvom. Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva je vedená
v evidencii. Odmeny budú pridelené nie len na základe účasti na zasadnutia OZ, ale aj za
celoročnú poslaneckú činnosť. Zo zákona máme zriadenú komisiu na ochranu verejného
záujmu, ktorej členovia sa vzdali nároku na odmenu uznesením č. 28/2019. Starostka vyzvala
poslancov, aby si navrhli výšku odmien. Poslanec Fülöp navrhol, aby výšku odmien určila
starostka. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci. Starostka udelila odmeny
nasledovne: Michal Fülöp 230,00 €, Ing. Juraj Mellen 350,00 €, Bc. Miroslav Lašček
230,00 €, Iveta Mokrášová 150,00 €, Roman Kalina 190,00 €. Uvedené odmeny sú v hrubom.
K prerozdeleniu odmien nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 62/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
odmeny pre zástupcu starostky a poslancov obecného zastupiteľstva v znení:
- Michal Fülöp 230,00 €
- Ing. Juraj Mellen 350,00€
- Bc. Miroslav Lašček 230,00 €
- Iveta Mokrášová 150,00 €
- Roman Kalina 190,00 €
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
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K bodu 14.VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli navrhnuté
zmeny VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Návrh
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli v lehote 15 dní pred rokovaním OZ. V uvedenej lehote
sme neobdržali žiadne pripomienky. Medzi časom sme so spoločnosťou Brantner uzatvorili
nový dodatok k zmluve. Predmetom dodatku zmluvy je úprava ceny za zber komunálneho
odpadu, kde za jednu vysypanú nádobu zvýšili poplatok z 0,80 Eur na 0,88 Eur/1 nádoba.
Ďalej nám zvýšili cenu za uloženie komunálneho odpadu, kde z 28,00 Eur za 1 tonu
uloženého odpadu zvýšili poplatok na 31,25 Eur/ 1 tonu. Taktiež zvýšili cenu za uloženie
objemného odpadu z 28 Eur za jednu tonu na 31,25 Eur/1 tonu. Tieto ceny sú uvedené bez
DPH. Zároveň Vám predkladám tabuľku, ktorá porovnáva výdavky za odvoz odpadu
s príjmami miestnych poplatok za odpad. K 30.11.2019 sme za odvoz odpadu zaplatili
11 298,86 Eur. Od občanov sme vyzbierali miestny poplatok vo výške 9 103,81 Eur. Z čoho
vyplýva, že obec dopláca za odvoz odpadu okolo 2 000,00 Eur. V tomto bode otváram
diskusiu. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý navrhol zvýšiť poplatok pre fyzické
osoby na 21,00 Eur, pretože je možné, že spoločnosť Brantner aj v budúcnosti zvýši poplatky
za odvoz odpadu. Navrhujem zvýšiť aj poplatok za druhú nádobu z 10,00 Eur na 20,00 Eur.
Ostatné poplatky navrhujem ponechať, tak ako bolo pôvodne navrhnuté. K jeho návrhu
sa priklonili aj ostatní poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 63/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 15, v ktorom odovzdala slovo hlavnej kontrolórke
Ing. Silvii Abrahámovej, ktorá podotkla, že Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
dostali poslanci ako materiál do rokovania. Návrh plánu kontrolnej činnosti sa skladá
zo základných úloh hlavnej kontrolórky, z kontrolnej činnosti i z ostatných činností, ktoré jej
vyplývajú z funkcie. Kontrola bude zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie zákona NR SR
č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách a súvisiacich predpisov na obecnom úrade. Ďalším
bodom kontroly bude uzatváranie nájomných zmlúv s nájomcami hrobových miest, výber
poplatkov a vedenie evidencie hrobových miest podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Poslanci k návrhu plánu kontrolnej činnosti
nemali žiadne pripomienky, nemali žiadny kontrolný bod na doplnenie a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 64/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 16 informovala starostka prítomných poslancov o nasledovných
dianiach:
1. Dňa 10.12.2019 sme obdržali od pani Mgr. Sellárovej žiadosť o zabezpečenie prídelu
kalamitného dreva a to na základe verejného mediálneho oznamu publikovaného
v Pravde. Podľa neho občania môžu do konca roka žiadať o palivové drevo
z kalamitnej ťažby, objednávku predkladá obec. Partnermi projektu sú Štátny podnik
Lesy SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Občania si môžu žiadať po 5 kubických
metrov za výhodnú cenu 18,24 eur za m3. Žiadateľka si žiadala 5 m3 z dôvodu, že je
poberateľkou invalidného dôchodku. Žiadosť sme postúpili na prešetrenie obecnej
právničke, ktorá zhodnotila, že žiadateľka nespĺňa všetky podmienky pre
potenciálnych záujemcov, ktoré sú určené nasledovne: žiadateľ musí mať trvalý pobyt
na území obce, nemôže mať nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch, musí byť
v hmotnej núdzi, ktoré je potrebné dokladovať potvrdením. Na základe týchto
podmienok bude menovaná vyzvaná na doplnenie povinných príloh.
2. O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi by mala mať obec schválenú
smernicu, ktorú Vám
predkladám a prosím o vaše vyjadrenia. K smernici
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nemali poslanci žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 65/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Smernicu o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Obce Branovo.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
3. Pána Juraja Kodhaja a pani Helenu Demovú sme písomne žiadali o vyčistenie časti
pozemkov parcely E 16/3 a parcely C 347/47 a odovzdanie týchto pozemkov do
31.03.2020.
4. Čakajú nás nasledovné kultúrne podujatia:
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13.12.2019 Vianočná akadémia
31.12.2019 Novoročná vatra s ohňostrojom
11.01.2020 6. ročník Branovského plesu
Fašiangová zabíjačka

K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Musilová

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

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček
Michal Fülöp

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