Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 10.03.2022 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. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2021
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
6. Spolufinancovanie projektu s názvom: „Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“
7. Schválenie nováciu existujúceho úveru v nezmenenej výške - zmena úrokovej sadzby
8. Informácia o možnostiach predaja pozemkov na výstavbu RD
9. Informácie
10. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
11. 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 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: Miroslav Hatala, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Bc. Miroslav Lašček, Roman Kalina
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
z prítomných poslancov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 178/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 4 (Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Hatala)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Ing. Mellen)
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2021
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
6. Spolufinancovanie projektu s názvom: „Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“
7. Schválenie nováciu existujúceho úveru v nezmenenej výške - zmena úrokovej sadzby
8. Informácia o možnostiach predaja pozemkov na výstavbu RD
9. Informácie
10. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
11. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2021
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková a odovzdala slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Silvii Abrahámovej, ktorá vykonala kontrolu inventarizácie peňažných
prostriedkov v pokladni obce za 2.polrok 2021. Vykonala aj kontrolu pokladničných dokladov
obce za 1.polrok 2021. Kontroly boli ukončená s tým, že neboli zistené nedostatky, a preto nie
je potrebné prijímať opatrenia. Správu o výsledku kontroly za II. polrok 2021 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. Poslanci nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 179/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly za II. polrok 2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
V rokovacom bode č. 5 mala slovo hlavná kontrolórka Ing. Silvia Abrahámová. Správu
o kontrolnej činnosti dostali poslanci ako materiál do rokovania. V rámci kontrolnej činnosti
vykonala kontrolu inventarizácie peňažných prostriedkov pokladni obce – 2x a kontrolu
pokladničných dokladov obce za 1. polrok 2021. V priebehu hodnoteného obdobia roka 2021
boli samostatne vypracované a predložené: stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
obce za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 -2024,
návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021 a návrh kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021. V rámci ostatnej činnosti sa pravidelne zúčastňovala
zasadnutí obecného zastupiteľstva a absolvovala dve školenia. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 180/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Spolufinancovanie projektu s názvom: „Rekonštrukcia úseku chodníka v obci
Branovo“
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. Prítomným pripomenula, že na poslednom zasadnutí
OZ boli informovaní o projekte „Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“. V rámci
tohto projektu vieme získať dotáciu vo výške 11 529,06 eur. Na projekt bola vypísaná výzva na
verejné obstarávanie. Teraz po ukončení verejného obstarávania sa podpísala Zmluva o dielo
s firmou KOREKT spol. s. r. o., ktorá bola víťaznou firmou v rámci verejného obstarávania
s cenou 14 316,48 eur. K tomuto projektu je potrebné schváliť nasledovné uznesenie:
a) predloženie žiadosti o príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“, kód výzvy: IROP-CLLDX152_512_001,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo
strany obce ako žiadateľa vo výške 2 787,42 eur z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 14 316,48 eur,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu
obce.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 181/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
e) predloženie žiadosti o príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„Rekonštrukcia úseku chodníka v obci Branovo“, kód výzvy: IROP-CLLDX152_512_001,
f) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy,
g) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo
strany obce ako žiadateľa vo výške 2 787,42 eur z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 14 316,48 eur,
h) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu
obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 7. Schválenie nováciu existujúceho úveru v nezmenenej výške – zmena úrokovej
sadzby
Rokovací bod č. 7 otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Poslancom predložila
podmienky existujúceho kontokorentného úveru, na ktorý má obec uzatvorenú úverovú zmluvu
z roku 2013 v sume 65 000,00 eur. Úver sa nespláca. Keď sú nejaké peniaze navyše, tak ich
tam vkladám. Úver pozostáva z dvoch častí. Jedna časť je dlžná suma, kde je úrok 3% a teraz
by mohol byť refinancovaný s úrokom 1% a ďalšia časť je suma, ktorú má obec k dispozícii
a z tej sumy sa platí úrok 0,6%, čo by aj tak zostalo. Úver je splatný do roku 2023.
Refinancovaním by sa znížil úrok z vyčerpanej sumy na 1% a viazanosť úveru by bola na 10
rokov. Po 10 rokoch sa môžeme rozhodnúť, že buď si úver necháme k dispozícii alebo ho
preklopíme na splácajúci. Nejedná sa o nový úver a ani o navýšenie úveru. Preklopenie starého
úveru na nový by nás stálo okolo 200,00 eur. Zmluvy a podmienky máte k nahliadnutiu. Prosím
Vás o vyjadrenie sa. Poslanci súhlasili so schválením nováciu existujúceho úveru a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 182/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
nováciu existujúceho Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) v sume 65 000,00
eur, poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s. – zmena úrokovej sadzby.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Informácia o možnostiach predaja pozemkov na výstavbu RD
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 8. Predkladám Vám možnosti predaja pozemkov vo
vlastníctve obce na výstavbu RD v závislosti od toho, čo sme sa bavili na minulom zasadnutí
OZ, kedy tu bolo prítomných aj pár občanov, ktorí sa domáhajú toho, aby sme si určili priority,
tak aby sa vybudovala cesta pri pánovi Bednárikovi spolu s križovatkou pri pánovi Fülöpovi.
Uzniesli ste sa na tom, že keď sa predajú prvé pozemky, tak sa spraví križovatka spolu s cestou.
Predaj pozemkov je možný aj teraz cez inštitút Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.
V zmysle zákona o majetku obcí je určené akým spôsobom, čo som Vám zaslala emailom ako
materiál do rokovania OZ. Pozemky sa dajú aj teraz predávať, ale je potrebné nájsť záujemcov
a určiť cenu. Ale bude to stále len Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Prosím Vás o vyjadrenie
sa k tejto veci. Do diskusii sa prihlásil poslanec Lašček, ktorý je za to, aby sa predaj začal
riešiť, ale cenu a postup by sme si určili na pracovnej porade.
Uznesenie č. 183/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zámer predaja obecných pozemkov v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 9. Informácia o možnostiach predaja pozemkov na výstavbu RD
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o ďalších činnostiach obce:
1. Máme pokazený rozhlas za kostolom. Rozhlas nám ide vzduchom po stĺpoch. Iba na
cintoríne kvôli vysokému napätiu ide rozhlas zemou. Presne v tej časti máme poruchu.
Začali sme hľadať, kde môže byť chyba. Objednali sme firmu, ktorá má prístroj na
diagnostiku. Stálo nás to 180,00 eur. Firma vykonala diagnostiku. Po zistení chyby sa
rozhlas opraví.
2. Dostali sme odpoveď na žiadosť o opravu poškodenej komunikácie. Ján Šebo
Medzinárodná doprava ako zmluvný prepravca cukrovej repy vykonáva prepravu
cukrovej repy na základe objednávky – zmluvy so spoločnosťou Slovenské cukrovary
s. r. o. Sereď. Určenie miesta nakládky cukrovej repy určuje po vzájomnej dohode
pestovateľ, čiže v tomto prípade Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad
Žitavou a nákupca cukrovej repy spoločnosť Slovenské cukrovary s. r. o. Sereď. Všetky
okolnosti miesta, spôsobu a presnej trasy odvozu cukrovej repy je v plnej kompetencii
pestovateľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti firma Ján Šebo Medzinárodná doprava
Podlužany sa podľa ich názoru nedopustila žiadnej protiprávnej činnosti ako ani
nespôsobila nami opísanú škodu na našom majetku. Teraz sa so žiadosťou o opravu
cesty obrátime na ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou.
3. Čo sa týka stromov pri pánovi Bajtekovi, tak oslovili sme jedného pilčíka. Je tam 12
topoľov, ktoré keď sa opília, tak nás to bude stáť okolo 1 000,00 eur. Tento pán pilčík
diagnostikoval stav stromov a zistil, že v niektorých sú diery a sú práchnivé. Dal nám
jeden návrh, že on všetky stromy vypíli. Za vypílenie mu nebudeme nič platiť. On si
prinesie plošinu, konáre odvezie na miesto určené pre konáre, hrubinu si zoberie a za
každý kubík dreva by zaplatil 10,00 eur. Je na vás či jeho návrh prijmeme. Poslanci
s návrhom jednohlasne súhlasili. Starostka ešte podotkla, že je potrebné vybaviť
výrubové povolenie, ku ktorému musí dať stanovisko štátna ochrany prírody.
4. Percento vytriedenia komunálneho odpadu v obci Branovo za rok 2021 bolo 50,35%.
Separácia odpadu nám stúpa a čo sa týka čisto komunálneho odpadu, tak ten nám klesol
o 10 ton. Čo sa týka kontajnera na cintoríne, tak ešte jeden sme tam zatiaľ nechali. Keď
tam bude umiestnená kamera, tak ho dáme preč a budeme priestor monitorovať.
Namiesto veľkokapacitného kontajnera tam máme nachystané 1 100 litrové nádoby.
5. Po verejnom obstarávaní na zákazku Rekonštrukcia OcÚ a Kultúrneho domu zateplenie
víťazom sa stala firma TRD Development, s.r.o., Dvorská cesta 23, Nové Zámky,
konateľ firmy Ing. Gabriel Lehotkai.
6. Žiadali sme o preloženie telefónneho stĺpu pri ihrisku z dôvodu, že tam plánujeme
vybudovať parkovisko.
7. Cez občianske združenie Branovčan sme podávali žiadosť o dotáciu na street workout.
8. Občianske združenie Branovčan pomohlo humanitárne ľudom z Ukrajiny. Boli
nakúpené trvanlivé potraviny. Neviem či v rámci obce chcete, aby sme zriadili nejakú
zbierku na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Poslanci so zbierkou v rámci obce nesúhlasili,
nakoľko ľudia majú veľa možností, kde sa vedia zapojiť do rôznych zbierok pre
Ukrajinu. Starostka informovala prítomných, že z okresného úradu nám chodia rôzne
usmernenia čo sa týka utečencov z Ukrajiny. My ako obec máme zisťovať, či niekto
v obci ubytováva utečencov a počty ubytovaných musíme nahlasovať na okresný úrad.
Zatiaľ nám nebolo nič nahlásené a ani nemáme vedomosť o ubytovaných utečencoch na
území našej obce.
9. Na obecnom úrade bola rodina zosnulého pána Ondreja Dema, pretože boli oslovení
v rámci toho, že by sme mu chceli spraviť nejakú pamätnú tabuľu. Oni majú v rodine
umeleckého architekta, ktorý sa venuje takýmto pamätným tabuliam. Síce on ich robí zo
skla, ale keďže tabuľa bude umiestnená vo verejnom priestranstve, tak zo skla nemôže
byť, ale by bola z nejakého mramorového kameňa. Oni nám spravia iba návrh a je na
nás komu to dáme spraviť. Pamätnú tabuľu by sme chceli umiestniť pri prístrešok
v parku. Žiadali sme na to dotáciu z NSK. Oslovila som aj pána Becíka. Na cintoríne čo
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máme kamennú lavičku, že tam by sme umiestnili kameň ako pamätnú tabuľu pre
zosnulého horolezca Dušana Becíka. Poslanci nemali pripomienky.
10. Čo sa týka kultúrnych podujatí, keďže sa ide zatepľovať KD a bude tu lešenie a rôzny
stavebný materiál, tak deň matiek a uvítanie detí by sme ešte tento rok nerobili. Vy
poslanci by ste mohli postaviť aspoň májový strom, keď chcete aj s nejakým
programom alebo občerstvením. A čo sa týka dňa detí, tak predbežne by to mohlo byť
04.06.2022. Začali by sme s tým, že by sa varili súťažné guláše a deti by mali rôzne
športové disciplíny. Objednala som hudobnú skupinu LIPKA. Varili by sme aj obecný
guláš.
11. Na materskú dovolenku nám odíde Katka Musilová. Aktuálne sa zaúča na zastupovanie
pani Drobňáková, ktorá má niekoľkoročnú prax v administratíve. Na dlhodobej PN-ke
máme pána Mellena, ktorý sa vyjadril, že sa už do zamestnania nevráti. Namiesto neho
bude prijatý od 1.5.2022 pán Štefan Ivan.
12. Pán Koloman Forró nám predložil projekt výstavby RD. Rieši sa tam obratisko, ktoré
má byť medzi štvrtým a piatym domom. Tento ich návrh som dala na odsúhlasenie pani
Ing. Privalincovej, ktorá nám riešila územný plán. Ona si všimla, že to obratisko máme
v územnom pláne až na konci. Ona navrhla, že keď nedali obratisko na koniec, aby na
konci bol nejaký priechod aspoň dvojmetrový chodník. Tak na základe toho urobili
nový návrh, kde obratisko zostalo, tak kde chceli a tu na konci je navrhnutý chodník.
Poslanec Kalina sa spýtal, že či to bude lepšie ak sa tam spraví chodník. Starostka
odpovedala, že určite áno, pretože to územie bude prepojené s obcou aspoň čo sa týka
pešej turistiky či cykloturistiky Poslanci s novým návrhom súhlasili.
K bodu 10. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 10 nebola otvorená diskusia. Poslanci nemali žiadne námety ani
pripomienky.
K bodu 11. 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:
Miroslav Hatala v. r.

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

Michal Fülöp v. r.

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