Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 13.02.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav Lašček,
Iveta Mokrášová - poslanci obecného zastupiteľstva
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Monika Pintérová – riaditeľka MŠ Branovo
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 31.12.2018
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2018
7. Návrh na zmenu Štatútu obce Branovo
8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2018
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja
športu na rok 2019
12. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality
na rok 2019
13. Voľba členov do orgánov Dvory a okolie
14. Výzva LEADER NSK
15. Priority obce na rok 2019
16. Správa o činnosti a rozvoji – Materská škola Branovo
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že je prítomných 5 poslancov 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: Roman Kalina, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Bc. Miroslav Lašček, Iveta Mokrášová
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
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Hlasovanie:

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

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
zasadnutia. Poslanec Ing. Juraj Mellen mal doplňujúci bod do rokovania a to „Rozširovanie
a rekonštrukcia Obecného úradu“. S návrhom na doplňujúci bod súhlasili ostatní poslanci
a pristúpilo sa k rokovaniu.
Uznesenie č. 6/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s doplňujúcom bodom „Rozširovanie a rekonštrukcia Obecného úradu“.
Hlasovanie:

za: 5 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček, Mokrášová)
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. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2018
7. Návrh na zmenu Štatútu obce Branovo
8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2018
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja
športu na rok 2019
12. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality
na rok 2019
13. Voľba členov do orgánov Dvory a okolie
14. Výzva LEADER NSK
15. Priority obce na rok 2019
16. Rozširovanie a rekonštrukcia Obecného úradu
17. Správa o činnosti a rozvoji – Materská škola Branovo
18. Informácie
19. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
20. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 bolo 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. 5/2018 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. 7/2019:
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. 5/2018, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 8/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.12.2018.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2018
V rokovacom bode č. 6 bola schvaľovaná inventarizácia pokladne k 31.12.2018, ktorú dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Pokladničná hotovosť podľa pokladničnej knihy vo výške
282,96 Eur sa rovná účtovnej hotovosti podľa posledného zaúčtovaného pokladničného
dokladu. K inventarizácii pokladne nemali poslanci pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 9/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Inventúrny súpis pokladnici k 31.12.2018.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Návrh na zmenu Štatútu obce Branovo
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Návrh na zmenu Štatútu obce Branovo
bol vyvesený dňa 30.01.2019 a zvesený dňa 13.02.2019. Je potrebné urobiť zmenu, nakoľko
na predchádzajúcom ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve boli zrušené komisie, ktoré sú
uvedené v Štatúte obce v § 9 ods. 2. Zriadená bola jedna komisia, ktorá je zo zákona povinná.
Navrhujem vymazať ods. 2 § 9. Starostka vyzvala poslancov k vysloveniu návrhov na zmenu
štatútu. Prítomní poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy na zmenu a súhlasili s uvedenými
zmenami. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 10/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
navrhované zmeny v Štatúte obce Branovo.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2018
V rokovacom bode č. 8 odovzdala starostka obce slovo hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej. Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie podmienok pri poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017. Kontrolou bolo
zistené, že obec pri poskytovaní dotácie postupovala v zmysle VZN č. 1/2017 a v súlade
so schváleným rozpočtom obce Branovo na rok 2018. Správa o výsledku kontroly
za II. polrok 2018 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 11/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly za II. polrok 2018.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Slovo odovzdala hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá prítomným predniesla svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 12/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
V rokovacom bode č. 10 starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Doplňujúci
bod do kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 nemal nikto z prítomných poslancov a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 je súčasťou príloh
zápisnice.
Uznesenie č. 13/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora
rozvoja športu na rok 2019
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 11, v ktorom informovala poslancov o opätovne
vypísanej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihriská. Je
potrebné schváliť 5% spolufinancovanie, v prípade schválenia žiadosti. Nakoľko projekt na
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multifunkčné ihrisko máme vypracovaný a stavebné povolenie je platné, tak navrhujem, aby
sme žiadosť podali. S návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 14/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
5% spolufinancovanie na multifunkčné ihrisko v prípade, že bude schválená žiadosť
o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja športu na rok 2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie
kriminality na rok 2019
V rokovacom bode č. 12 starostka obce informovala prítomných o vypísanej výzve na
predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019.
Projekty sa majú predkladať maximálne do sumy 66 000,00 Eur. Z minulosti máme
vypracovaný projekt na kamerové systémy, len by sme ho aktualizovali a bol by do sumy
okolo 25 000,00 Eur. V prípade, že bude naša žiadosť úspešná je potrebná spoluúčasť obce vo
výške 20%, ktorú je potrebné schváliť. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 15/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
20% spolufinancovanie na kamerové systémy v projekte z oblasti prevencie kriminality na
rok 2019 v prípade, že bude schválená žiadosť.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Voľba členov do orgánov Dvory a okolie
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13, v ktorom je potrebné schváliť členov do orgánov
Dvory a okolie - združenie obcí. Konkrétne je potrebné schváliť člena valného zhromaždenia
a člena dozornej rady. V minulosti bol členom valného zhromaždenia Ing. Juraj Mellen
a členom dozornej rady bol Michal Fülöp. Starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa prihlásil
Bc. Lašček, ktorý navrhol, aby členmi zostali tí čo boli aj v minulosti samozrejme ak s tým
súhlasia. S jeho návrhom súhlasili ostatní poslanci a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 16/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
člena valného zhromaždenia poslanca Ing. Juraja Mellena a člena dozornej rady Michala
Fülöpa.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Výzva LEADER NSK
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných o vypísanej výzve LEADER
NSK. Na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách starostka informovala poslancov
o veľkom LEADER z NSK, kde by sme sa mali zapojiť do vypísanej výzvy a získať dotáciu.
Pre našu obec pripadá dotácia vo výške približne 22 000,00 Eur. Je potrebné, aby sme si určili
zámer na čo využijeme finančné prostriedky. Dňa 14.02.2019 máme vo Dvoroch nad Žitavou
stretnutie MAS – Dvory a okolie, kde musíme oznámiť, že o aké opatrenie sa budeme
uchádzať. Na výber máme opatrenia 7.2 Infraštruktúra pre obce, 7.4 Voľný čas a kultúra, 7.5
Turistická infraštruktúra. Vzhľadom na havarijný stav Obecného úradu poslanci OZ navrhli
uchádzať sa o opatrenie 7.4 - Voľný čas a kultúra, kde sa finančné prostriedky môžu využiť aj
na kultúrny dom. Pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 17/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zapojenie sa o získanie dotácie z LEADER NSK v rámci opatrenia 7.4.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Priority obce na rok 2019
V rokovacom bode č. 15 starostka obce informovala prítomných o tom, že by bolo potrebné
schváliť priority obce na rok 2019.
Starostka obce navrhla nasledovné priority:
- park pri kamenárstve (parkovisko a chodník),
- dokončenie chodníka pri pánovi Feketem,
- dokončenie verejného osvetlenia, na ktoré máme ešte nevyčerpanú dotáciu z MF
vo výške 6 000,00 Eur,
- pomník padlých hrdinov,
- Kultúrny dom,
- Materská škola.
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Starostka oboznámila nových poslancov s problematikou okolo kamenárstva Paradiso-India
a so zámerom vybudovania nového parkoviska a úprave verejného parku. V decembri 2018
bolo pánovi Boldižárovi zaslané upozornenie na odpratanie stavebného odpadu a vyčistenie
verejného priestranstva pri nehnuteľnosti č. 104 a č. 109. Upozornení bol aj na to, aby
kamenné tabule uložené vo verejnom priestranstve si uskladnil na svoj vlastný pozemok,
pretože verejné priestranstvo je určené na parkovanie osobných áut. Pán Boldižár ma neskôr
kontaktoval, že verejné priestranstvo je vyčistené a upratané. V roku 2019 máme v spolupráci
s kamenárstvom naplánovanú rekonštrukciu parkoviska a súčasne s tým plánujeme
rekonštrukciu malého parku. Je potrebné sa dohodnúť na tom, že v akom rozsahu budeme
spolupracovať s kamenárstvom pri budovaní nového parkoviska. Poslanec Fülöp navrhol
predať kamenárstvu pozemok, kde parkujú s autami. Starostka na to reagovala, že predaj
pozemku nie je dobrý nápad, pretože naďalej by boli na verejnom priestranstve kamenné
tabule a v prvom rade musíme chrániť našich občanov, ktorí bývajú v blízkosti kamenárstva.
Poslanec Lašček navrhol, aby bol pán Boldižár pozvaný na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva, aby sa s ním urobila nejaká dohoda. Poslanec Kalina navrhol v prípade
finančnej spoluúčasti kamenárstva uzatvoriť zmluvu a zmluvne podchytiť, že na
novovybudovanom parkovisku budú odparkované len osobné autá, že tam nebude ukladať
kamenné tabule a žiadny stavebný odpad. Starostka prisľúbila, že sa bude ohľadne zmluvy
informovať u právničky a pokúsi sa pána Boldižára pozvať na OZ alebo sa s ním aspoň
porozprávať samozrejme v prítomnosti poslancov.
Starostka pokračovala v rokovacom bode č. 15.
Čo sa týka priority „dokončenie chodníka“ tým som mala na mysli spojiť chodník pri garáži
pána Norbiho Feketeho. Je to problémový úsek napr. pre mamičky s kočíkmi a pre
vozíčkarov, ktorí musia zísť s existujúceho chodníka na cestu a potom sa znovu navodiť na
ďalší existujúci chodník. Bolo by to dobré dorovnať, tak aby tam vznikol súvislý chodník. Po
dohode s pánom Feketem poslanci s návrhom súhlasia.
Ďalšou prioritou je dokončenie verejného osvetlenia. Tento rok je potrebné vyčerpať ešte
nevyčerpanú dotáciu z MF vo výške 6000,00 Eur, ktorá bola určená na verejné osvetlenie
v obci. Keďže na hlavnej ceste a v centre obce už máme nové osvetlenie pokračovali by sme
s výmenou svetiel vo vedľajších uliciach. Je potrebné sa dohodnúť, že v ktorých uliciach by
sme začali s výmenou a akú veľkosť svetiel by sme zakúpili. Poslanec Fülöp navrhol, aby
starostka zistila cenové ponuky, koľko približne svetiel by sme vedeli za 6 000,00 Eur kúpiť
a potom podľa počtu svetiel sa rozhodne, že v ktorých bočných uliciach by sa začalo
s výmenou. S jeho návrhom súhlasili ostatní poslanci.
Ďalšou plánovanou prioritou je Kultúrny dom. Je nutné riešiť kúrenie, vodu a žumpu.
V kanceláriách a na dámskom záchode netečie voda, žumpa je v takom stave, že sa môže
hocikedy rozpadnúť, v kanceláriách a v sále kultúrneho domu sa vykuruje s tzv. gamatkami,
ktoré pomaly vypovedajú. V ostatných častiach kultúrneho domu je zima. Je nutné tento rok
urobiť žumpu, novú kanalizáciu a kúrenie aspoň v časti obecného úradu. Samozrejme podľa
financií by sa potom pokračovalo s opravami aj ďalej.
Pomník padlých hrdinov, ktorý je na miestnom cintoríne, by som chcela osadiť sochu vojaka,
ktorú by vyrobila pán Miškovič.
V materskej škole je potrebné opraviť rozpadávajúcu sa dlažbu pred vstupnou bránou
do areálu MŠ a vymeniť dlažbu vo vstupnej vestibule v budove Materskej školy.
V budúcnosti plánujeme s výmenou sociálnych zariadení a rekonštrukciou kuchyni.
Uznesenie č. 18/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
priority obce na rok 2019.
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Hlasovanie:

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

K bodu 16. Rozširovanie a rekonštrukcia Obecného úradu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 16. Slovo odovzdala pánovi poslancovi Ing. Jurajovi
Mellenovi, ktorý navrhol doplňujúci bod do programu rokovania. Pán poslanec navrhuje
každoročne vyčleniť z vlastných zdrojov 10 000,00 až 15 000,00 Eur na rozšírenie a
rekonštrukciu Obecného úradu. V prvom rade by sa za prítomnosti minimálne dvoch
poslancov dal vypracovať projekt. Práce by boli rozdelené na 4.etapy. V prvej etape by sa
urobila základná doska plus nosné piliere. V druhej fáze by bolo zastrešenie. Tretia a štvrtá
etapa by sa týkala vnútornej rekonštrukcie. Starostka s rozšírením Obecného úradu súhlasili,
ale v prvom rade je nevyhnutná vnútorná rekonštrukcia, tak ako spomínala
v predchádzajúcom bode rokovania. Je nelogické začať s rozširovaním, keď budova
Obecného úradu je v havarijnom stave. Navrhujem najskôr odstrániť havarijný stav a potom
v ďalších rokoch sa môže zaoberať s rozširovaním Obecného úradu, ale samozrejme v rámci
finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 19/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
rozširovanie a rekonštrukciu Obecného úradu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Správa o činnosti a rozvoji – Materská škola Branovo
V rokovacom bode č. 17 odovzdala starostka obce slovo pani riaditeľke Monike Pintérovej,
ktorá bola na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvaná, aby podala informáciu o prevádzke
Materskej školy Branovo. Pani riaditeľka predniesla všeobecnú správu o chode MŠ, o deťoch
a zamestnancoch. Taktiež spomenula všetky rekonštrukcie, ktoré sa za posledné 4 roky
v škôlke zrealizovali. Zároveň podala žiadosť o zvýšenie finančného pásma na nákup potravín
na jedno jedlo dieťaťa a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín v zmysle zákona č. 390/2011. Nakoľko pásmo č. 3 v sume 1,19 Eur, v ktorom
aktuálne MŠ je, nie je postačujúce a nepokrýva náklady cien nákupu potravín. Z uvedeného
dôvodu žiadajú zvýšiť na pásmo č. 4 v sume 1,27 Eur. Ďalej pani riaditeľka informovala
prítomných, že akútne potrebujú vymeniť kuchynskú vodovodnú batériu, dva splachovače na
detských záchodoch a tak ako už spomínala pani starostka vymeniť zničenú dlažbu vo
vestibule a opraviť rozpadávajúcu sa dlažbu pri vstupnej bráne do areálu MŠ. Na záver
poďakovala pani starostke a poslancom OZ sa dobrú spoluprácu. Slova sa ujala pani starostka,
ktorá taktiež poďakovala pani riaditeľke za dobrú prácu a prosperujúci rozvoj škôlky.
Starostka vyzvala prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za buď ponechanie alebo
zvýšenie stravnej jednotky. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zvýšením stravnej jednotky
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na pásmo č. 4 v sume 1,27 Eur. Žiadosť a informačná správa riaditeľky MŠ je súčasťou príloh
zápisnice.
Uznesenie č. 20/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zvýšenie stravnej jednotky na pásmo č. 4 v sume 1,27 Eur.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18. Informácie
V rokovacom bode č. 18 starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach v obci:
1. Máme za sebou kultúrne podujatia ako bolo privítanie Mikuláša, Vianočnú akadémiu
a Branovský ples. Touto cestou by som chcela všetkým poďakovať za pomoc pri
organizovaní spomínaných podujatí.
2. Dňa 02.03.2019 sa usktutoční obecná fašiangová zabíjačka.
3. Dňa 18.02.2019 našu obec navštívi eurokomisár Marek Šefčovič. Pozvaní sú rôzni
významní ľudia z podnikateľskej oblasti, z oblasti školstva a vzdelávania, zo štátnych
inštitúcií, ministerstiev a ďalší.
4. Dňa 16.03.2019 sa uskutoční prvé kolo volieb prezidenta SR. Dňa 30.3.2019 druhé
kolo volieb prezidenta SR.
5. Dňa 23.5.2019 sa uskutočnia voľby poslancov do europarlamentu.
K bodu 19. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslankyňa Iveta Mokrášová sa prihlásila o slovo. Navrhla, aby obecná zabíjačka
nebola v ten istý deň ako karneval pre deti. Poslanci Fülöp, Lašček a Kalina s jej
návrhom nesúhlasili a poslanec Ing. Mellen sa zdržal komentovania. Starostka
odpovedala, že keďže za karneval je nadpolovičná väčšina, tak karneval pre deti bude
v ten deň, keď aj obecná zabíjačka. Ing. Mellen sa prihlásil o slovo a navrhol, aby
pochovávanie basy tento rok nebolo. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
2. O slovo sa opäť prihlásila poslankyňa Mokrášová, ktorá poprosila pani starostku či by
nebolo možné sa s pánom Mácsadim dohodnúť na oprave aspoň bočnej fasády
obchodu, pretože to nevyzerá pekne, keď všetko na okolo je upravené a z obchodu
opadáva omietka.
3. Ďalej sa informovala ohľadne finančnej výhry, ktorú vyhrali na Gurmanfeste vo
Dvoroch nad Žitavou. Starostka odpovedala, že výhra sa použila na občerstvenie na
Vianočnú akadémiu.
4. Poslankyňa Mokrášova sa informovala, že či by nebolo možné osadiť nejaké zábradlie
na chodník medzi Norbim Feketem a autobusovou zastávkou.
5. Ďalej sa pani poslankyňa zaujímala, že aký je výška poplatku za prenájom sály.
Starostka odpovedala, že v letnom období sa platí poplatok vo výške 10,00 Eur a vo
vykurovacom, čiže zimnom období je poplatok vo výške 20,00 Eur. Poslankyňa
Mokrášová navrhla zvýšenie poplatku za prenájom sály. Navrhla v letnom období
poplatok vo výške 20,00 Eur a v zimnom období 30,00 Eur. Poslanec Fülöp navrhol
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jednotnú sumu 30,00 Eur bez ohľadu na obdobie. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní
poslanci. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 21/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zvýšenie poplatku za prenájom sály bez ohľadu na ročné obdobie na sumu 30,00 Eur.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
6. Poslankyňa Mokrášová sa informovala, že v akom štádiu riešenia je dom v dedine.
Starostka odpovedala, že s domom nie je nič nové. Je tam veľa vlastníkov a my ako
nevlastníci sa nevieme o dom uchádzať.
7. Ďalej pani Mokrášovú trápilo, že v obci nie je nič pre mladých. Či by sa niečo niekde
nemohlo pre mladých spraviť. K jej návrhu sa priklonil aj poslanec Bc. Lašček, ktorý
navrhuje niekde umiestniť vonkajšie posilňovacie preliezky. Starostka na to reagovala,
že aj ona má záujem, aby sa v obci spravilo aj niečo pre mladých a jej plánom je raz
vybudovať drevený altánok v areáli bývalého futbalového ihriska, kde by mohli byť aj
vonkajšie posilňovacie preliezky a v prípade schválenia dotácie v programe podpora
rozvoja športu na rok 2019 by v tom areáli bolo umiestnené aj multifunkčné ihrisko.
V minulosti bola na Obecnom úrade posilňovňa, v ktorej sa okrem cvičenia robila
všetko, tak sme posilňovňu zrušili. Poslanec Fülöp navrhuje v areáli bývalého ihriska
spraviť golfové ihrisko ako je v Šuranoch.
8. O slovo sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý poprosil pani starostku, aby
opätovne upozornila pána Juraja Kodhaja, ktorý má vedľa domu na obecnom pozemku
vysadené stromy, ktoré sú práchnivé, aby ich vypílil a obrobil pôdu, pretože to tam
vyzerá strašidelne. Teraz je na to vhodné obdobie. Ak bude treba nemám problém
s tým, že pozemok s ostatnými poslancami vyčistíme. Starostka prisľúbila, že sa
s pánom Kodhajom porozpráva.
9. Ďalej poslanec Fülöp poprosil pani starostku, aby na úseku medzi pani Kuchtovou
a pánom Kodhajom sa osadili dve tabule s textom „Zákaz vynášania smetí“. Starostka
prisľúbila, že tabule tam dá osadiť.
10. Poslanec Kalina sa zaujímal, či by si pred svojím domom mohol položiť na existujúci
betónový žľab nejakú mrežu, kvôli tomu, že keď chce zaparkovať auto vo dvore
a prechádza cez existujúci betónový žľab, tak chytá spodok auta. Starostka a poslanci
súhlasili s jeho požiadavkou.
11. Poslanec Ing. Juraj Mellen mal požiadavku doplniť informácie a fotky o branovskom
folklóre na webovej stránke obce a na stránke MŠ zverejniť informačnú správu, ktorú
na obecnom zastupiteľstve predniesla pani riaditeľka MŠ.
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K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce

Overovatelia:
Roman Kalina v. r.

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

Michal Fülöp v. r.

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