Obecný úrad, 941 31 Branovo č. 46
Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Branove
Termín konania:
Miesto konania:
Prítomní:

08.03.2017
Obecný úrad v Branove
podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Prítomných privítala a rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce
Ing. Andrea Šulíková.
Starostka zisťovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva. Z 5 poslancov sú
prítomní 5 poslanci. Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Pani starostka navrhla za overovateľov zápisnice poslankyňu Andreu Harmadyovú
a poslankyňu Ivetu Mokrášovú. Za členov návrhovej komisie navrhla poslanca Michala Fülöpa
a poslanca Miloša Gašparíka. Starostka pristúpila k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli zvolené poslankyne Andrea Harmadyová a Iveta Mokrášová.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci Michal Fülöp a Miloš Gašparík.
Starostka navrhla za zapisovateľku z rokovania obecného zastupiteľstva Mgr. Katarínu
Holubovú.
Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec, ktorý predkladá správu.
Návrhová komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie
predložila a znenie uznesenia v priebehu rokovania vypracovala starostka obce,
Ing. Andrea Šulíková.
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3. Návrh na schválenie programu
Starostka predložila návrh programu:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie programu
Plán, výmena verejného osvetlenia
Úprava rozpočtu
Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2016
Inventarizácie pokladne k 31.12.2016
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo
Zmluva o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody Západoslovenská
distribučná, a. s.
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
12. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
13. Informácie
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
15. Záver
Po prečítaní navrhovaného programu vyzvala starostka poslancov k doplneniu, resp.
k vysloveniu návrhov na zmenu programu zasadnutia. Doplňujúci bod do programu nemal
nikto z prítomných. Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 12. zasadnutí schválili
nasledovný program:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie programu
Plán, výmena verejného osvetlenia
Úprava rozpočtu
Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2016
Inventarizácie pokladne k 31.12.2016
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Branovo
Zmluva o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody Západoslovenská
distribučná, a. s.
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
12. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
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13. Informácie
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
15. Záver
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje predložený program.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. Plán, výmena verejného osvetlenia
V tomto bode programu poznamenala starostka, že je potrebné doriešiť verejné
osvetlenie. Na verejné osvetlenie sme dostali dotáciu z Ministerstva financií SR, ktorá je
účelovo viazaná. Tak ako sme si stanovili na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách, že
v tomto roku by bola dotácia využitá na prvú etapu výmeny lámp na hlavnej ulici a na budúci
rok by sa pokračovalo s výmenou lámp aj v ostatných uliciach. Najprv musí prebehnúť verejné
obstarávanie. Dovolila som si pozvať na naše zasadnutie pána Balka z firmy Colmark, s. r. o.,
ktorý nám bližšie priblíži jednotlivé druhy lámp, ich parametre, spotrebu atď. Pani starostka
odovzdala slovo pánovi Balkovi, ktorý dopodrobna opísal parametre jednotlivých lámp,
vyjadril k nim svoj názor a zároveň zodpovedal na všetky otázky, ktoré mu boli položené.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie plán a výmenu verejného osvetlenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. Úprava rozpočtu
Pani starostka oboznámila poslancov o tom, že bolo potrebné upraviť rozpočet aj za
IV.Q 2016. Je potrebné schváliť presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pri čom sa menia rozpočtové príjmy a výdavky. Rozpočet bol upravený rozpočtovým
opatrením – povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Toto rozpočtové
opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému
rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtových výdavkov. Rozpočtové opatrenie
č. 3/2016 dostali poslanci ako materiál do rokovania. Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne
pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2016
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka sa
spýtala poslancov, či majú nejaké pripomienky k plneniu rozpočtu. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 je súčasťou príloh.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje plnenie rozpočtu k 31.12.2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
7. Inventarizácia pokladne k 31.12.2016
Inventarizáciu pokladne dostali poslanci ako materiál do rokovania. Ide o zápis
z inventarizácie pokladne a inventúrny súpis peňazí k 31.12.2016. Fyzickou inventúrou bolo
zistené, že stav v pokladni zodpovedá stavu pokladne uvedenom v účtovnej evidencii
– v pokladničnej knihe na účte 211. Zápis z inventarizácie pokladne a inventúrny súpis peňazí
k 31.12.2016 je súčasťou príloh.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie inventarizáciu pokladne k 31.12.2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8. Schválenie komunitného plánu
V tomto bode programu pani starostka informovala prítomných o komunitnom pláne.
Komunitný plán je vlastne metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah
sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.
Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené
v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Jednotlivé kapitoly Komunitného plánu boli
s prítomnými poslancami prebraté dopodrobna. Ku Komunitnému plánu nemal nikto
pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce
Branovo 2017-2022.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. Zmluva o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody
Západoslovenská distribučná, a. s.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, sa na nás ako vlastníka
pozemku obrátila so žiadosťou o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na elektrické
zariadenia a rozvody, ktoré boli realizované v rámci stavby NZ_Branovo-TS 0008-011, TS
0008-12-VNV, VNK, TS, NNV, NNK a zároveň sa na nás obrátila so žiadosťou o predloženie
materiálu na prerokovanie zastupiteľstvom vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien,
podľa GP č. 313/2016 a podľa GP č. 340/2016, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými
stranami vo výške 7 950,00 €, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
Bratislava.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje:
a) spôsob zriadenia vecného bremena zmluvou o zriadení vecných bremien za odplatu
7 950,00 € z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie elektroenergetickej stavby,
vzťahujúce sa na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce v celosti, vedené pre kat. úz. Branovo
k parceliam vedeným:
- na liste vlastníctva číslo 1 ako
parcely registra „C“ parc. číslo 105 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 016 m2, par.
číslo 384/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 240 m2, parc. číslo 376/104 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 17 978 m2,
parcely registra „E“ parc. číslo 42/102 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2,
- na liste vlastníctva číslo 878 ako
parcely registra „E“ parc. číslo 4/200 – záhrady vo výmere 542 m2, parc. číslo 107/200 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 277 m2, parc. číslo 108 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 12 418 m2,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne číslo 313/2016 zo dňa 22.11.2016
overeným 01.12.2016 pod číslom 1683/16,
b, uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi:
Obec Branovo, sídlo Branovo č. 46, pošta 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 00 308 811,
DIČ: 2021060668 ako povinnou osobou a
Západoslovenská distribučná a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 631 518,
zapísanej na OR OS BA I. odd. Sa vl. č. 3879/B ako oprávnenou osobou,
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keď povinná osoba zriaďuje v prospech oprávnenej osoby vecné bremená in personam,
ktorým ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti strpí zriadenie a uloženie elektroenergetického
zariadenia, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie práce,
vzťahujúce sa na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce v celosti, vedené pre kat. úz. Branovo
k parceliam vedeným:
- na liste vlastníctva číslo 1 ako
parcely registra „C“ parc. číslo 105 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 016 m2, parc.
číslo 384/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 240 m2, parc. číslo 376/104 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 17 978 m2,
parcely registra „E“ parc. číslo 42/102 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2,
- na liste vlastníctva číslo 878 ako
parcely registra „E“ parc. číslo 4/200 – záhrady vo výmere 542 m2, parc. číslo 107/200 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 277 m2, parc. číslo 108 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 12 418 m2,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne číslo 313/2016 zo dňa 22.11.2016 overeným
01.12.2016 pod číslom 1683/16 s jednorazovou odplatou 7 950,00 €.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Návrh VZN obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce dostali poslanci ako materiál do obecného zastupiteľstva. VZN bolo vypracované
všeobecne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh VZN bol zverejnený
15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce a vo vestibule
obecného úradu. VZN je potrebné upraviť na účely našej obce a upresniť v ňom, že kto bude
konečným prijímateľom dotácií. Pani starostka navrhla, aby konečným prijímateľom bola
fyzická osoba - občan a právnická osoba. Ďalej navrhla, aby sa z navrhovaného VZN vypustili
ust. § 2, 7, 9, 10, 11, 12, keďže ide o všeobecné právne predpisy. S jej návrhom poslanci
súhlasili. Ďalej pán poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol, aby žiadosti o dotácie schvaľovalo
obecné zastupiteľstvo. S jeho návrhom prítomní poslanci súhlasili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo
č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0
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11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej, aby prítomným predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Správa
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 je súčasťou príloh zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

12. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
Slovo bolo opäť odovzdané hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii Abrahámovej. Pani
kontrolórka predniesla prítomným správu o výsledku svojej kontroly za 2. polrok 2016.
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky je súčasťou príloh.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hlavnej
kontrolórky za 2. polrok 2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 5

Proti: 0 Zdržali sa: 0

13. Informácie
Starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných dianiach v obci:
1. Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MF SR – „Dobudovanie
verejného osvetlenia“.
2. Do 15.03.2017 bude podaná žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného
úradu.
3. Do konca mesiaca marec 2017 bude podaná žiadosť na kamerové systémy.
4. Podané sú žiadosti na kultúru, šport, revitalizácia parku a zelená dedina.
5. Pripravujú sa rozhodnutia na výrub miestnych daní a poplatkov.
6. Poplatok za komunálny odpad sa bude vyrubovať v zmysle nového VZN č. 2/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
7. Osoby, ktoré majú zmeny čo sa týka kúpy a predaja nehnuteľností si neplnia svoju
daňovú povinnosť. Všetky zmeny, ktoré u daňovníkov nastali v predchádzajúcom roku
bolo potrebné nahlásiť na Obecný úrad do 31.01.2017.
8. Na obecnom úrade máme novú pracovníčku Mgr. Janu Balážovú. Zamestnaná je cez
ÚPSVaR na 4 hodiny denne ako sociálna pracovníčka.
9. Zo ZAD Dvory nad Žitavou nám bola vydaná pôda 1,654 ha, kde vlastníkom je obec.
Pôda bude určená buď na prenájom alebo predaj. Pán Šorman by mal záujem túto pôdu
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obhospodarovať za určitú sumu dohodnutú v nájomnej zmluve. Pani Helena Demová
má záujem pôdu naďalej užívať.
10. Dňa 13.02.2017 sme mali kontrolu z Okresného úradu - odbor krízového riadenia so
zameraním na plnenie úloh v oblasti civilného núdzového plánovania na úseku
krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie. Vykonanou kontrolou
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných
normatívnych aktov.
11. V uličke pri kamenárstve Paradiso-India bola porucha vodovodu, ktorá bola odstránená.
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vypracovala mapu, na ktorej sú
zakreslené hydranty pre požiarnej účely. Hydranty budú viditeľne označené.
13. Personálne zmeny nastanú v Materskej škole. Do dôchodku odchádza pani Mária
Taričová – kuchárka v MŠ, ktorá bude pracovať do konca školského roka 2016/2017.
14. V materskej škole sa urobili práce. Vybúrali sa betónové stojany na smetné koše, vypílil
sa strom v zmysle povolenia. Opravila sa porucha na kanalizačnom potrubí. Zabetónuje
sa poklop do žumpy. Na školský dvor plánujeme zakúpiť detskú preliezku.
15. V januári sa uskutočnila pracovná porada so zamestnancami Obecného úradu
a Materskej školy. Riaditeľka Materskej školy sa vyjadrila, že pani učiteľka nemá
záujem zúčastňovať sa na školeniach a nevie pracovať s počítačom. Pani učiteľka bola
ústne napomenutá a bola jej poskytnutá pomoc pri získavaní základných poznatkov pri
práci s počítačom.
16. Zakúpili sme traktor s príslušenstvom v sume 3 700,00 €.
17. V zmysle povolenia na výrub sa začalo s výrubom stromov na cintoríne a v dedine.
Poslanci súhlasili s tým, že drevo si zoberú tí, ktorí výrub robia.
18. Pomaly sa začne s úpravami na ihrisku.
19. Pokračovať sa bude s budovaním chodníka. Dokončí sa aj chodník pri pánovi Hajnalovi.
20. Upratuje sa a čistí obec, zametajú sa krajnice ciest, čistia sa jarky.
21. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na obecnej zabíjačke, za pripravený program
na pochovávanie basy a zamestnankyniam Materskej školy za organizovanie karnevalu.
22. Dňa 08.03.2017 sme zaevidovali predvolanie na ústne pojednávanie vo veci prejednania
podnetu zaevidovaného na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Nových Zámkoch dňa 24.02.2017 za konanie hromadných podujatí v obci Branovo –
fašiangová zabíjačka.
23. Stavebný úrad v Šuranoch vydal chybové oznámenie, že bolo začaté konanie
o odstránenie stavby „Rodinný dom“ pod súp. č. 41, na pozemku parc. č. 93, kat. územie
Branovo. Išlo o chyby, ktoré sa týkali názvu obce. Oznámenie bolo mnou podpísané,
ale spracované pracovníčkou Stavebného úradu, ktorá nesie zodpovednosť za správnosť
vyhotovenia, keďže obec Branovo platí Stavebnému úradu nemalé finančné
prostriedky. Chybové oznámenie bolo doručené dotknutým osobám a orgánom. Jedna
z dotknutých osôb toto nepodarené oznámenie zverejnila na sociálnej sieti. Na mojom
trvaní a až na tretíkrát sa podarilo pracovníčke Stavebného úradu vystaviť bezchybné
oznámenie, ktoré bolo doručené dotknutým osobám a orgánom. Na základe tohto
prípadu sme prijali opatrenia.
24. V máji sa dajú zrušiť poistky, ktoré máme uzatvorené na poistenie budov Obecného
úradu a Materskej školy v sume 46,64 €, kde krytie je 2 916,00 €. Dala som vypracovať
nové poistky, kde výška poistného na tie isté budovy by bola v sume 37,30 € a krytie
by bolo 5 000,00 €. Poistné by sme platili nižšie a krytie by bolo vyššie. Čakám ešte na
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jednu ponuku. Len potrebujem vedieť, či to mám riešiť alebo necháme pôvodné poistky.
Poslanci súhlasili so zrušením starej poistky a s uzatvorením novej výhodnejšej poistky.
25. Z technických príčin bol dva dni výpadok webovej stránky našej obce.
26. Gazdovský dvor Branovo bude Medzinárodný deň detí oslavovať 03.06.2017.
27. Najbližšie akcie, ktoré nás čakajú sú Deň matiek a uvítanie detí do života, Levanduľový
deň, Medzinárodný deň detí a súťaž vo varení gulášu, Hody 2017. Na hodovú sobotu je
zabezpečená skupina Trevis a vystúpenie Štefana Skrúcaného.
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp navrhol, aby sa namiesto vybudovania obecnej kuchynky
opravili hygienické zariadenia na Obecnom úrade. K jeho návrhu sa priklonil aj
poslanec Ing. Juraj Mellen. Pani starostka odpovedala, že do 15.03.2017 budeme
podávať žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu. Súčasťou tejto
žiadosti je projekt, v ktorom sú zahrnuté práce na obecnej kuchynke a na hygienických
zariadeniach. Navrhujem, aby sme počkali, pretože v prípade, že žiadosť bude úspešná,
tak na opravu spomínaných zariadení nemusíme investovať vlastné finančné
prostriedky.
2. Poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol, že pôjdu spolu s pánom Michalom Fülöpom a s pani
riaditeľkou Materskej školy osobne za pánom Kliským do Veľkých Loviec kvôli
cenovej ponuke na detskú preliezku, ktorá bude umiestnená v areáli Materskej školy.
3. Pán Michal Fülöp pripomienkoval, aby sa dokončil chodník pri pánovi Hajnalovi. Pani
starostka mu odpovedala, že je potrebné najprv vyčistiť rúru, ktorá je vyčistená len do
polovice, pretože sa ďalej nedalo dostať. Až keď bude rúra vyčistená, chodník sa môže
dokončiť. Pani starostka prisľúbila, že zavolá pánovi Štrbovi či by nevedel túto rúru
vyčistiť.
4. Pán Fülöp ešte pripomienkoval, že je potrebné dať do jarku, pri pani Kútikovej,
zatrávňovacie tvárnice, aby sa spevnil jarok. Pani starostka poznamenala, že tvárnice už
boli riešené aj na predchádzajúcich zasadnutiach. Popri prácach, ktoré budú prebiehať
na budovaní nového chodníka, tak sa do spomínaného jarku položia zatrávňovacie
tvárnice.
5. Ďalej mal pán Michal Fülöp požiadavku, aby sa už začal robiť chodník smerom od
hornej autobusovej zastávky k pánovi Feketemu. Pani starostka mu odpovedala, že keď
sa ukončia upratovacie práce v obci, tak sa začne robiť chodník. Chodník by sa mal
začať robiť približne začiatkom apríla.
6. Ďalej sa pán Fülöp spýtal na pozemok za COOP Jednota. Či sa tam vysadí levanduľa.
Pani starostka mu odpovedala, že pôda bola zoraná a navrhla, aby sa na skúšku zasadili
len tri maximálne štyri rady levandule. Poslanci s jej návrhom nesúhlasili. Navrhli, aby
sa levanduľa vysadila do celej záhrady.
7. Poslanec Ing. Juraj Mellen pripomenul, aby sa z racochy, ktorú máme v zbernom dvore,
urobila informačná tabuľa v obci.
8. Poslanec Ing. Juraj Mellen ponúkol, že má kontakt na jedného pána, ktorý vyrezáva
z dreva rôzne drevené sochy. Mohli by sme ho osloviť na obohatenie kultúrneho
programu, keď bude „Levanduľový deň“. Mohli by sme ho osloviť aj v takých
prípadoch, keď sa vypíli nejaký strom, ktorý je určený na výrub, aby z neho spravil
drevenú sochu
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15. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončila.

V Branove, dňa: 08.03.2017
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

.......................................................................
Starostka obce: Ing. Andrea Šulíková v. r.

....................................................................
Overovateľ zápisnice: Iveta Mokrášová v. r.

..........................................................................
Overovateľ zápisnice: Andrea Harmadyová v. r.
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Prílohy:
Pozvánka
Prezenčná listina
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
Inventarizácie pokladne k 31.12.2016
Komunitný plán sociálnych služieb obce Branovo 2017-2022
Zmluva o zriadení vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody
Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
10. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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