Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Branovo
konaného dňa 06.09.2017 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Poslanci: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Miloš Gašparík,
Iveta Mokrášová, Andrea Harmadyová
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2017
7. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
8. Správa hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2017
9. Výber miestnych daní a poplatkov
10. Návrh predkladania žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom:
„Rekonštrukcia KD a OÚ“
11. Informácie
12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ 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: Iveta Mokrášová, Miloš Gašparík
Návrhová komisia:
Andrea Harmadyová, Michal Fülöp
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
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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. Doplňujúci bod do programu nemal nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie č. 132/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, 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. Kontrola uznesení
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2017
7. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
8. Správa hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2017
9. Výber miestnych daní a poplatkov
10. Návrh predkladania žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom:
„Rekonštrukcia KD a OÚ“
11. Informácie
12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
13. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Kontrola uznesení
Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Branovo, ktoré sa konalo dňa 07.06.2017,
boli uložené nasledujúce úlohy:
- napísať občanom žiadosť o nápravu poškodeného chodníka do pôvodného stavu, ktorí
poškodili vlastným zavineným z dôvodu výstavby alebo prestavby vlastných domov,
- upozorniť občanov, aby so svojimi osobnými automobilmi dlhodobo neparkovali na
verejných priestranstvách, ale vo svojich dvoroch,
- zistiť zámer vlastníkov s budovou bývalej krčmy PressoLila, ktorá sa nachádza
v centre obce.
1. Občanom, ktorí poškodili verejný chodník bolo napísané oznámenie prostredníctvom
ktorého sme ich poprosili o nápravu chodníka do pôvodného stavu a to v čo
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najkratšom čase. Upozornení bol pán Šimunek, ktorý nám odpísal, ž sa za vzniknutú
situáciu ospravedlňuje a akonáhle dokončí výstavbu svojho domu, tak dá chodník do
pôvodného stavu. Pani Arpášová na naše oznámenie reagovala telefonicky a sľúbila,
že chodník opraví. Upozornená bola aj pani Bóriková, ktorá nám navrhla, aby sme
chodník opravili my ako obec a ona náklady na opravu uhradí.
2. Dňa 09.06.2017 bol na informačnej tabuli obce Branovo vyvesený oznam
prostredníctvom ktorého sme poprosili občanov obce, aby svoje vozidlá dlhodobo
neparkovali na verejných priestranstvách alebo neodstavovali pojazdné i nepojazdné
vozidlá na miestnych komunikáciách v celej obci Branovo. Takýmto parkovaním by
sa bránilo riadnemu a nerušenému užívaniu verejných priestranstiev a miestnych
komunikácií obyvateľom obce, ako aj návštevníkom obce. Povinnosťou každého
držiteľa vozidla je parkovať a odstavovať vozidlo výlučne na svojom pozemku.
3. Vlastníci bývalej krčmy PressoLila zatiaľ nemajú záujme o predaj pozemku.
Uznesenie č. 133/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
výsledky z uložených úloh.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu predložila starostka obce. Bolo potrebné upraviť výdavkový
rozpočet za 2.Q 2017. Je potrebné schváliť 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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 dostali poslanci ako materiál do
rokovania. Poslanci k úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 134/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 od. 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. 2/2017, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
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Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2017
Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Poslanci k plneniu rozpočtu
k 30.06.2017 nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 135/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.06.2017.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenie obce
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Obce
Branovo k 31.12.2016 dostali poslanci ako materiál do rokovania OZ. Správa obsahuje
súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov bolo skonštatované, že obec Branovo konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. K správe nezávislého audítora nemali prítomní poslanci žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 136/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2017
V tomto bode programu starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii
Abrahámovej. Hlavná kontrolórka obce predložila správu za 1. polrok 2017, ktorá je súčasťou
príloh zápisnice. Prítomní poslanci nemali k správe hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 137/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2017.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Výber miestnych daní a poplatkov
Obec Branovo eviduje nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad vo výške 623,05 €. Z toho evidujeme 278,34 € nedoplatok na komunálnom odpade
a 344,71 € nedoplatok na miestnych daniach. Neplatičom sú pravidelne zasielané výzvy na
zaplatenie. Zoznam neplatičov je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 138/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu o výbere miestnych daní a poplatkov.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Návrh predkladanie žiadosti o NFP a realizácia projektu s názvom:
„Rekonštrukcia KD a OÚ“
V tomto bode programu starostka obce, Ing. Andrea Šulíková, informovala prítomných
poslancov o žiadosti o NFP na rekonštrukciu KD a OÚ. Táto žiadosť bola podaná jedenkrát
na PPA, kde pani ministerka výzvu zrušila. V máji bola vypísaná žiadosť a podaná na
Environfond (zateplenie obecných budov L3), kde nebola úspešná a za podanie žiadosti sme
zaplatili 996,00 € bez DPH (1195,20). Ministerstvo pôdohospodárstva SR opätovne vypísalo
výzvu na predkladanie žiadostí do 30.11.2017. Podali by sme žiadosť o NFP a celú
dokumentáciu by nám vedela predložiť firma bez poplatku s tým, že prípravné práce vykoná
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starostka obce. S návrhom starostky súhlasili prítomní poslanci a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 139/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
podať žiadosť o NFP na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia KD a OÚ“ bez poplatku
za vypracovanie žiadosti.
Hlasovanie:

za:
5 (Harmadyová, Gašparík, Ing. Mellen, Fülöp, Mokrášová)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Informácie
Starostka informuje:
1. V júni sa ukončili práce na vŕtaní studni pri dome smútku a vyčistila sa studňa pred
obecným úradom. Zakúpili sa čerpadlá a hadice na polievanie v celkovej sume 4 500,00 €.
2. Dokončil sa chodník pri Hajnalových.
3. Pokračuje sa s dobudovaním chodníka od hornej autobusovej zastávky. Urobili sa úpravy
a obrubníky. Od budúceho týždňa sa bude pokračovať ďalej.
4. Na ihrisku sa opravili lavičky a pokračuje sa s úpravou terénu. Ihrisko sa pravidelne kosí.
5. Dokončili sa práce pri kaplnke Lurdskej Panny Márie, kde obec prispela sumou 2 500,00 €.
Ďakujeme najmä našim zamestnancom, že sa podielali na prácach chodníka a úprave okolia.
Prišli nám pomôcť aj dobrovoľníci z dediny. Vybudoval sa chodník aj k pomníku padlým
prvej a druhej sv. vojny.
6. Ďakujem pánovi poslancovi M. Gašparíkovi, ktorý sa ujal slova na svätej omši pri kaplnke
Lurdskej Panny Márie pri príležitosti 25. výročia od jej postavenia, ktorá sa uskutočnila
27.08.2017 počas mojej dovolenky.
7. Ďakujem pánovi poslancovi Ing. Jurajovi Mellenovi za postavenie a darovanie sochy, ktorá
bola umiestnená pri dome smútku.
8. Celé leto sa obec upratovala a kosila.
9. Lampy verejného osvetlenia sa doplnili v zmysle ako si ľudia žiadali a hlavne tam, kde
bolo potrebné.
10. Zakúpilo sa päť lámp verejného osvetlenia, ktoré boli predmetom výpožičky a päť sa
vrátilo späť.
11. Dňa 29. júla 2017 sme mali obecné dni „Hody 2017“. Zabezpečený bol pekný program,
o ktorý sa postarali poslankyňa Iveta Mokrášová a členka kultúrnej komisie Oľga Holubová.
Mne sa podarilo vyzbierať finančnú pomoc od sponzorov vo výške 600,00 €. Sponzori boli
zverejnení a bola im vyjadrená vďaka. Výťažok z obecných dní vo výške 500,00 € bol použití
na spolufinancovanie detskej preliezky v areáli MŠ a 500,00 € daroval pán Emil Schultz.
Týmto dávam do povedomia, že aj takto sa dajú šetriť verejné prostriedky obce a zveľaďovať
obec. Je mi veľmi ľúto, že poslanci, okrem pani Mokrášovej, sa nezúčastnili kultúrneho
programu a svojou prítomnosťou nepodporili obecné dní. Svojou návštevou nás poctila v ten
večer aj riaditeľka ÚPSVaR Ing. Helena Bohátová, ktorá vyjadrila poďakovanie za pozvanie
a pochvalu za rozvoj obce. O celý chod sa postarali aj zamestnanci OÚ.
6

12. Z ÚPSVaR sme mali finančnú kontrolu na mieste. Kontrolovali najmä zamestnankyňu
pani Evu Kukučkovú, ktorá je u nás zamestnaná na projekt cez ÚPSVaR. Taktiež kontrolovali
nelegálne zamestnávanie – prácu na čierno. Kontrola dopadla dobre, všetko bolo v poriadku.
13. Prišla nám žiadosť o doplnenie žiadosti o NFP PPA „Revitalizácia parku v obci I. etapa“.
Žiadosť sme podávali ešte 10.03.2016. Potrebné doklady boli doložené.
14. Mali by sme dostať dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 6 000,00 €. Dotácia nám
zatiaľ na účet neprišla a nedostali sme ešte ani žiadne oznámenie o jej pridelení.
15. Začíname riešiť úpravu verejného priestranstva pri obecnom úrade, ktorá bude hradená
z Environfondu, kde nám bola schválená dotácia vo výške 5 000,00 €.
16. Do 15.10.2017 je potrebné podať žiadosti na Nitriansky samosprávny kraj, ktoré
podávame každoročne na podporu športu, kultúry a cestovného ruchu v obci.
17. V októbri nás čaká posedenie pre dôchodcov.
18. TV JOJ odvysielala reportáž o našej obci.
19. Od 01.septembra sa zvyšuje plat pedagogickým zamestnancom o 6 % a zamestnancom
verejnej správy bude udelená odmena vo výške 2 % v období od 01.09.2017 do 31.12.2017.
20. Pani učiteľka Marcinková ukončila PN a do zamestnania nastúpila od 01.09.2017.
21. Chcela by som zvolať verejnú schôdzu o čom bližšie sa môžeme porozprávať v rámci
diskusie.
K bodu 12. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp poznamenal, že je potrebné prestaviť rozhlas, pretože na niektorých
miestach je veľká ozvena a ľudia nerozumejú tomu čo sa hlási.
2. Pani Mokrášová navrhla, aby sa vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 72 poslali
upozornenia na udržiavanie poriadku okolo domu, aby bol dvor pravidelne kosený a
upratovaný.
3. Poslankyňa Harmadyová poznamenala, že v parku sú vyschnuté tuje a bolo by dobré ich
vybrať a nasadiť nové.
3. Starostka konštatovala, že v predchádzajúcom bode spomínala, že sa budú podávať žiadosti
o dotáciu na podporu športu, kultúry a cestovného ruchu. Vyzvala poslancov, aby dali návrhy,
že na čo máme dotáciu žiadať. Poslanci nevyjadrili návrhy a tak pani starostka navrhla, aby
žiadosť o dotáciu na podporu športu bola tak ako po iné roky zameraná na športový deň detí.
S jej návrhom poslanci súhlasili. Ďalej navrhla, že dotáciu na kultúru by využila na nákup
stolov, stoličiek, kotlín a podobných vecí, ktoré sú potrebné pri spoločensko-kultúrnych
podujatiach. S jej návrhom súhlasili prítomní poslanci.
4. Ďalej poznamenala, že v októbri sa pri príležitosti úcty k starším uskutoční posedenie pre
dôchodcov. Kvôli novembrovým voľbám navrhujem dva termíny pre posedenie dôchodcov
a to buď 06.10.2017 alebo 13.10.2017. Samozrejme všetko závisí od toho či budeme vedieť
na dané termíny zabezpečiť kultúrny program.
5. Ďalej pani starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrili k jej návrhu na zvolanie verejnej
schôdzi. Pán Ing. Juraj Mellen navrhol, aby sa verejná schôdza zvolala na budúci rok. Pán
Michal Fülöp s jeho návrhom nesúhlasil, nakoľko obecné zastupiteľstvá sú verejné.
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K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20:30 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

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

Overovatelia:
Andrea Harmadyová v.r.

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

Miloš Gašparík v.r.

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