Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 30.06.2021 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. Návrh na schválenie programu
4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
5. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
6. 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: Bc. Miroslav Lašček, Roman Kalina
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Mellen, Iveta Mokrášová
Zapisovateľka:
Ing. Andrea Šulíková
Hlasovanie:

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

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.147 /2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
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Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
5. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
6. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce. Obec má prijaté VZN č. 1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V rámci VZN sme biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad nezaviedli z dôvodu, že obec preukáže 100% kompostovanie
domácností. Na základe odovzdaných čestných prehlásení sme nedosiahli 100%
kompostovanie a tak obce musí zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Musíte schváliť VZN, v ktorom zavádzame zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu na území obce. V zbernom dvore bude umiestnená nádoba na kuchynský odpad a tie
domácnosti, ktoré neodovzdali čestné prehlásenie, tak budú nosiť tento odpad tam. V tomto
bode bola otvorená diskusia. Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 148/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Branovo č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Branovo.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rámci bodu č. 5 bola otvorená diskusia:
1. Do diskusii sa prihlásila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Mali sme viacerých
záujemcov o uloženie urny do urnového hája. Na podnet občanov Vám predkladám
ponuku s vizualizáciou na zhotovenie urnového systému MODU-AL. Je na nás, či to
pôjde z rozpočtu obce, alebo cez nejakú kamenársku firmu. Ak by to išlo cez
kamenársku firmu, tak firma by na vlastné náklady zhotovila urnový háj a predávala
urnové miesta jednotlivým záujemcov. Ak by to išlo cez obec, tak obec musí na vlastné
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2.

3.

4.

5.

náklady zhotoviť urnový háj. Poslanci súhlasili s vybudovaním urnového hája
prostredníctvom kamenárskej firny.
Ďalej starostka informovala poslancov, že sme oslovili firmu Galileo Corporation
s. r. o., ktorá sa zaoberá tvorbou webových stránok. Predkladám Vám ponuku. Poslanci
s ponukou súhlasili.
V rámci bodu 5 sa do diskusii prihlásila poslankyňa Iveta Mokrášová, ktorej sa nepáči,
že Športový deň v obci sa koná vo štvrtok o 900 hod.. Akcia sa mala urobiť cez víkend,
aby sa na nej mohli zúčastniť aj iní občania. Starostka reagovala, že akcia sa robí pre
deti pri príležitosti začiatku letných prázdnin a v rámci pretrvávajúcich pandemických
opatrení.
Ďalej mala poslankyňa Mokrášová prosbu, aby sa zvolávanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva hlásilo v miestnom rozhlase. Viacerí občania sa jej sťažovali, že sa to
nehlási. Starostka reagovala, že pozvánky na zasadnutia obecného zastupiteľstva bývajú
zverejnené na webovej stránke obce a vyvesené na úradnej tabuli. Na základe tohto
podnetu budeme aj vyhlasovať.
Ďalej mala pripomienku k bufetu na hodovej zábave. Bude mať bufet len v tom prípade,
ak ho bude môcť mať v sále kultúrneho domu. Starostka i poslanci súhlasili s tým, že sa
otvoria dvere do sály a medzi dverami sa bude predávať. Poslankyni Mokrášovej sa
nepáči, že vstupné na zábavu bude zdarma. Starostka prisľúbila, že tak ako pominulé
roky, tak aj tento rok osloví sponzorov o finančný príspevok. A je za to, aby zábava
bola bez platenia vstupného, aby prišlo čo najviac občanov. Poslanci s návrhom
starostky súhlasili.

K bodu 6. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Zapísala: Ing. Andrea Šulíková

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

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

Roman Kalina v. r.

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