Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Branovo
konaného dňa 07.06.2017 so začiatkom o 17:00 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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2017
6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
7. Schválenie Záverečného účtu obce Branovo
8. Rozpočtové hospodárenie obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
10. Žiadosť na poskytnutie dotácie
11. Určenie platu hlavného kontrolóra
12. Určenie platu starostu obce
13. Informácie
14. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
15. 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 prečítala návrh členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Andrea Harmadyová, Miloš Gašparík
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Mellen, 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 uznesenia 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. Starostka obce
navrhla doplňujúce body do programu.
Návrhy poslancov/starostky obce na doplnenie bodov do programu:
- Ing. Andrea Šulíková - Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemkov
- Ing. Andrea Šulíková - Územný plán
Uznesenie č. 120/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2017
6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
7. Schválenie Záverečného účtu obce Branovo
8. Rozpočtové hospodárenie obce
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
10. Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemkov
11. Žiadosť na poskytnutie dotácie
12. Určenie platu hlavného kontrolóra
13. Určenie platu starostu obce
14. Územný plán
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu predložila starostka obce. Bolo potrebné upraviť výdavkový
rozpočet za I.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. 1/2017 dostali poslanci ako materiál do
rokovania. Poslanci k úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 121/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
úpravu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
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 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2017
Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Poslanci k plneniu rozpočtu
k 31.03.2017 nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 122/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2017.
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 6. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Starostka obce poprosila hlavnú kontrolórku obce, Ing. Silviu Abrahámovú, aby vyjadrila
stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce za rok 2016 je súčasťou príloh tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 123/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie Záverečného účtu obce Branovo
Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 dostali poslanci ako materiál do rokovania.
V predchádzajúcom bode si vypočuli stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
Pani starostka konštatovala, že rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu bol
schodkový – 8 573,17 €. Schodok bežného rozpočtu – 4 855,17 € sa vykryl s finančnými
prostriedkami z rezervného fondu. Z toho vyplýva, že bežný rozpočet bol vyrovnaný a plnenie
kapitálového rozpočtu zostalo schodkové a to vo výške – 3 718,00 €. Kapitálové výdavky boli
v celkovej výške 14 718,00 € a kapitálové príjmy vo výške 11 000,00 €. Náklady vo výške
9 968,00 € boli spojené so stavebnými prácami na akcii „Verejné osvetlenie chodníka za
obecným úradom“ na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.04.2015. Náklady vo výške
4 750,00 € súvisia so splácaním dlhu za stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia
a modernizácia chodníka“ podľa Zmluvy o dielo č. 2014/99. Faktúra za tento chodník sa
v minulých rokoch splácala v nepravidelných intervaloch podľa aktuálneho stavu finančných
prostriedkov obce. Dňa 20.07.2016 bol uznaný dlh a splátkový kalendár v mesačných
splátkach vo výške 750,00 €. Uznaním dlhu a splátkového kalendára sme museli začať
splácať svoj dlh v pravidelných intervaloch čo spôsobilo fakt, že kapitálový rozpočet je
schodkový, pretože s pravidelným splácaním sa vo schválenom rozpočte na rok 2016
nerátalo.
Pani starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k záverečnému účtu. Poslanci nemali
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 124/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
a) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
2. Vysporiadanie schodku bežného rozpočtu vo výške – 4 855,17 €. Po zúčtovaní všetkých
príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016 vychádza rozdiel medzi
príjmami a výdavkami schodok vo výške – 8 573,17 €. Schodok bežného rozpočtu sa vykryje
finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 4 855,17 €.
b) berie na vedomie
schodok kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške - 3 718,00 €.
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. Rozpočtové hospodárenie obce
V tomto bode programu sa pani starostka vyjadrila, že je potrebné schváliť rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2017. V prípade, že obec bude hospodáriť za rok 2017 s prebytkom,
tak prebytok navrhujem, aby sa rozdelil do rezervného fondu a v prípade schodku, aby sa
schodok vykryl z rezervného fondu. Poslanci s návrhom starostky súhlasili.
Uznesenie č. 125/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
a) rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 do rezervného fondu,
b) vysporiadanie schodku rozpočtu obce za rok 2017 sa vykryje z prostriedkov rezervného
fondu.
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
V tomto bode programu starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii
Abrahámovej. Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Poslanci k predloženému plánu nemali žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 126/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. 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 10. Prerokovania žiadosti o kúpu pozemkov
V tomto bode programu starostka obce, Ing. Andrea Šulíková, informovala prítomných
poslancov o žiadosti, ktorá sa týka kúpy pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Ide
o parcely registra „C“, parcelné číslo 347/43 (761m2 – záhrady) a parcelné číslo 347/46
(800m2 – ostatné plochy). Žiadosť bola poslaná za účelom bytovej výstavby, nakoľko
susedný pozemok je vo vlastníctve obce. Pozemok môže byť v budúcnosti vhodný aj na
výmenu pozemku pri obecnom úrade pod starou Presso Lila a to za účelom rozšírenia centra
obce. Je vhodné najprv osloviť vlastníkov pozemkov a zistiť či by mali záujem o výmenu
alebo predaj pozemku pod starou Presso Lila. Poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol, aby sa
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s majiteľmi danej nehnuteľnosti stretla pani starostka osobne, aby zistila podmienky za akých
by pozemok predali alebo vymenili a na najbližšom zasadnutí OZ sa rozhodne o ďalšom
postupe. S návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 127/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
a) zámer o kúpu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu,
b) návrh na výmenu alebo kúpu pozemku pod starou Presso Lila.
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. Žiadosť o poskytnutie dotácie
Dňa 27.marca 2017 sme zaevidovali žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadateľom je pán Roman
Kalina, bytom Branovo č. 137, ktorý na základe schváleného VZN Obce Branovo č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, žiada z rozpočtu obce dotáciu vo výške
200,00 €. Žiadosť o poskytnutie dotácie č. 1/2017 je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Starostka obce otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Michal Fülöp, ktorý so
schválením žiadosti o poskytnutie dotácie súhlasí, ale s výškou dotácie nie. Navrhol
poskytnutie dotácie vo výške 150,00 €. Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec Ing. Juraj Mellen,
ktorý navrhol poskytnutie dotácie vo výške 100,00 €. Poslankyňa Iveta Mokrášová súhlasí
s návrhom pána Fülöpa, ale pod tou podmienkou, že pán Kalina sa bude zapájať do
spoločensko-kultúrnych podujatí v obci. K návrhu poslanca Michala Fülöpa a Ivety
Mokrášovej sa priklonili aj ostatní poslanci. Napokon pani starostka konštatovala, že pánovi
Kalinovi vyplýva v zmysle VZN Obce Branovo č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce prezentovať športové hodnoty a rozvíjať telesnú kultúru v obci.
Uznesenie č. 128/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Branovo pre Romana Kalinu, bytom Branovo č. 137, vo
výške 150,00 €.
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 12. Určenie platu hlavného kontrolóra
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných poslancov, že Štatistický úrad
Slovenskej republiky potvrdzuje, že priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR
v roku 2016 dosiahla 912,00 €. Hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods. 1 a 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov obce. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší
pracovný čas, jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky pracovného času. Hlavná kontrolórka má
u nás úväzok 0,1. Podľa prepočtu základný plat hlavnej kontrolórky je
912x1,28x0,1=116,74 €. Mesačná odmena hlavnej kontrolórky je vo výške 10%.
Starostka obce otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol
mesačnú odmenu 10% ponechať. Poslankyňa Iveta Mokrášová navrhla zvýšenie mesačnej
odmeny na 25%. K jej návrhu sa priklonili ostatní poslanci a napokon aj poslanec Ing. Juraj
Mellen.
Uznesenie č. 129/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plat hlavného kontrolóra, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a mesačnú odmenu vo výške 25% z mesačného platu.
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 13. Určenie platu starostu obce
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13, v ktorom informovala prítomných o tom, že
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest. Plat starostu nemôže byť nižší ako je uvedené. Obecné zastupiteľstvo môže
rozhodnutím plat starostu zvýšiť o 70%.
Starostka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol
ponechať 20% zvýšenie. S jeho návrhom nesúhlasila poslankyňa Iveta Mokrášová, ktorá
navrhla plat starostky zvýšiť na 40%, pretože vidno, že starostka sa o obec stará. Poslankyňa
Andrea Harmadyová a poslanec Miloš Gašparík sa priklonili k návrhu pani Mokrášovej.
Napokon s jej návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 130/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
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plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zvýšiť na 40 %.
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 14. Územný plán
V tomto bode programu starostka informovala prítomných poslancov, že na Obecnom úrade
evidujeme žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu. Starostka informovala,
že v budúcnosti bude potrebné vykonať zmeny v územnom pláne, ktorý je platný od roku
2008 a ktorý je spoločný s viacerými obcami. Územný plán by podrobnejšie riešil územie
obce, najmä bytovú výstavbu a výstavbu nových rodinných domov. Vypracovanie nového
územného plánu je náročné po finančnej i časovej stránke. Zmeny v územnom pláne si budú
vyžadovať osobitný prístup.
Uznesenie č. 131/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
a) schvaľuje
územný plán, ktorý je platný pre obec Branovo od roku 2008,
b) berie na vedomie,
že v budúcnosti je potrebné vykonať zmeny v územnom pláne.
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 15. Informácie
Starostka informuje:
1.Bola podaná žiadosť na rekonštrukciu KD a OcÚ. Žiadosť bola podaná na Environmentálny
fond, ktorého správu vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR.
2. Bol podaný projekt na kamerové systémy. Žiadosť bola vypracovaná v zmysle objednávky.
3. Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja nám bola schválená dotácia na podporu
kultúry vo výške 1 200,00 €. Dotácia bola schválená na „Levanduľový deň“. V hodnote
1 200,00 € boli zakúpené stany a sety na sedenie. Na podporu športu nám bola schválená
dotácia vo výške 700,00 €, ktorá bola určená na akciu s názvom „Športový deň detí“.
Finančné prostriedky nám budú poskytnuté až po vyúčtovaní dotácie.
4. Našej obci bola schválená žiadosť o dotáciu v Programe obnovy dediny, kde nám schválili
dotáciu vo výške 5 000,00 €.

8

5. Ministerstvo životného prostredia SR vypísalo výzvu „Regulácia na vodnom toku“. Naša
obec je na zozname obcí, ktoré sú ohrozené povodňami. Je možné podať projekt na reguláciu
vodného toku, ktorý by riešil úpravu vodného toku, buď jeho zúženie alebo rozšírenie,
spevnenie mostov, vyštrkovanie a pod. V tabuľke, ktorú vydalo Ministerstvo ŽP je uvedená
naša obec, obec Semerovo a obec Čechy ako oprávnené subjekty na žiadanie finančných
prostriedkov. Našu obec i spomínané obce oslovila jedna firma, ktorá takéto projekty
vypracováva. Vypracovanie projektu nás bude stáť 500,00 €. Do tohto projektu sa zapojila aj
obec Semerovo i obec Čechy.
6. Dokončila sa prvá fáza výmeny verejného osvetlenia v obci. Išlo o výmenu verejného
osvetlenia na hlavnej ulici.
7. Jarok pri pani Kútikovej sa postupne dokončuje. Boli urobené zatrávňovacie tvárnice pre
spevnenie jarku. Zostáva ešte úprava zeminy.
8. Dedina sa postupne kosí a priebežne upratuje.
9. Začala sa úprava verejného priestranstva pri kaplnke. Prístrešok kaplnky sponzoroval pán
Ing. Stanislav Becík, PhD.. Úpravy ako búracie práce starého betónu, vybudovanie nového
chodníka, vymurovanie studne, výsadbu zelene a úpravu terénu robí obec zo svojho rozpočtu
a so svojimi zamestnancami.
10. Na základe oznámenia ZAD Dvory nad Žitavou voda na cintoríne, ktorá je napojená na
vodný zdroj podzemného potrubia, ktorý vedie do vodnej šachty na hranici pozemku
Gazdovského dvora, bude odpojená z dôvodu, že podzemné potrubie od studne vodného
zdroja po šachtu na cintoríne je v dezolátnom stave po celej trase a výmena celého potrubia je
finančne dosť náročná. Voda na cintoríne bude dostupná do konca júna. Obecný úrad musel
začať riešiť tento výpadok vody. Je potrebné dať vyvŕtať studňu na cintoríne. Máme kontakt
na jedného pána, ktorý sa zaoberá vŕtaním a čistením studní. Jednou cestou by sme dali
vyčistiť aj studňu pri obecnom úrade spolu s čerpadlom. Náklady budú približne vo výške
4 500,00 €.
11. V zbernom dvore bol od 26.05.2017 do 01.06.2017 umiestnený veľkokapacitný kontajner.
Kontajner bol určený pre objemný odpad, ktorý má väčšie rozmery a nedá sa umiestniť do
zberných nádob (napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace, kuchynské linky, koberce,
linoleá, kočíky a pod.).
12. V zmysle VZN Obce Branovo č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberajú dane z nehnuteľností a miestne
poplatky za komunálny odpad. Začnú sa vyrubovať poplatky za smetné nádoby od
domácností, ktoré chcú využívať nádobu navyše.
13. Zamestnali sme na dohodu pani, ktorá má odborné znalosti v oblasti archivovania, pretože
naša organizácia od svojho vzniku nepodala návrh na vyradenie registratúrnych záznamov ani
raz. Zo štátneho archívu sme obdržali aj výzvy na predloženie písomností. Archív sa postupne
dáva do poriadku. Písomnosti boli vytriedené. Časť z nich musíme poslať do štátneho archívu.
Písomnosti, ktoré sa podľa registratúrneho plánu musia archivovať u nás zostávajú v našom
registratúrnom stredisku a niektoré písomnosti môžu ísť na skartáciu. Písomnosti, ktoré
zostávajú v našom registratúrnom stredisku musia mať priradené registratúrne
číslo, registratúrnu značku i lehotu uloženia podľa schváleného registratúrneho plánu.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch opäť zaevidoval
anonymný podnet na obce Branovo, že organizujeme kultúrne masové podujatia bez
ohlásenia a s nevyhovujúcimi WC a priestormi. Tento krát išlo o podujatie „Majáles“, kde
bola ochutnávka slovenských špecialít, ktoré neboli pripravované priamo na mieste, ale pár
dobrovoľníčok uvarilo tieto špeciality doma a priniesli nám na ochutnávku. Podľa
pracovníčok úradu sme neporušili žiadny zákon, pretože nešlo o masové podujatie, nič sme
nepredávali a ani nevarili. Aj tento podnet bol vyriešený a do budúcna je potrebné všetky
akcie organizované obcou písomne oznámiť na príslušný úrad.
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15. V Materskej škole pani kuchárka, Mária Taričová, naďalej zostáva v pracovnom pomere.
Práceneschopná je pani učiteľka Marcinková, ktorú zastupuje pani riaditeľka Pintérová. Pani
riaditeľke bola z našej strany ponúknutá pomoc odbornou pracovnou silou na zastupovanie,
ktorú odmietla, pretože si zvládajú zastrešiť bežný chod škôlky. Bude sa musieť doriešiť
to, že akou formou budú pani riaditeľke preplatené nadčasy. Či si čas nadčasov vyčerpá
náhradným voľnom a čas sa jej preplatí alebo sa jej preplatia všetky nadčasy. Uvidíme, že
koľko ich vlastne bude mať, pretože nevieme do kedy bude pani učiteľka práceneschopná.
Škôlka má fungovať ešte prvé dva júlové týždne a potom sa otvorí až v septembri.
16. Hojdačky v parku sú opravené.
17. Na Pôdohospodársku platobnú agentúru bude podaná žiadosť o schválenie stratégie
a udelenie štatútu MAS spolu s novou stratégiou. Zo strany Ministerstva bola už trikrát
aktualizovaná výzva, do ktorej opäť treba zapracovať požadované zmeny. Do 30. septembra
by mali MAS-ky začať fungovať.
18. Dňa 20.04.2017 bol na Obecnom úrade v Branove riešený susedský spor medzi rodinou
Sádovskou, bytom Branovo č. 45 a pani Magdalénou Mellenovou, bytom Branovo č.44.
Prítomný bol poslanec Ing. Juraj Mellen a poslankyňa Andrea Harmadyová, manželia
Sádovskí a pani Magdaléna Mellenová sa zasadnutia nezúčastnila. Bližšie informácie o spore
sú uvedené v zápisnici, ktorá bola na zasadnutí spísaná.
19. Dňa 18.05.2017 sme sa spolu s pani Ing. Silviou Abrahámovou zúčastnili koncertu
„Z klenotnice jubilanta“ pri príležitosti deväťdesiatín Ondreja Dema. Koncert sa uskutočnil
vo veľkom koncertnom štúdiu RTVS Slovenský rozhlas Bratislava. Na koncerte vystúpili aj
naši spoluobčania, ktorí mali oblečené branovské kroje a spievali branovské piesne. Pán
Demo vydáva CD, na ktorom budú aj branovské piesne. Pri vydávaní CD chce spolupracovať
aj s našou obcou, ale podrobnosti ešte neviem. V najbližších dňoch by ma mal kontaktovať
a na najbližšom zasadnutí OZ Vás budem informovať.
20. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili Farmárskeho dňa detí na Gazdovskom dvore.
21. V sobotu, 10.06.2017, sa uskutoční oslava dňa detí a súťaž vo varení gulášu. Na súťaž je
prihlásených sedem družstiev. Materská škola pripravila pre deti rôzne športové súťaže.
Z našej strany sú zabezpečené odmeny pre deti, výzdoba, modelovanie balónov, ukážky
praktických činností hasičov, skákací hrad, ukážky dogfrisbe, tanec so psom a občerstvenie.
22. V sobotu, 10.06.2017, sa na Gazdovskom dvore uskutoční konferencia „Včelárstvo v 21.
storočí – nové ohrozenia, výzvy, riešenia“ pod záštitou a za účasti ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
23. Na budúci mesiac máme hody. Kultúrna komisia sa dohodla, že v sobotu bude zábava, na
ktorej bude hrať hudobná skupina Trevis. Hviezdou hodového programu by mal byť Štefan
Skrúcaný, ktorý vie vystúpiť až okolo deviatej večer.
K bodu 16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp sa zaujímal, že koľko súťažných družstiev je prihlásených na súťaž
vo varení gulášu. Starostka mu odpovedala, že sedem. Ďalej ho zaujímalo čo je zabezpečené
na deň detí. Pani starostka mu odpovedala, že na Okresné riaditeľstvo HaZZ Nové Zámky
bola podaná žiadosť na prezentáciu a ukážky praktických činností hasičov. Máme prisľúbené,
že prídu, ak nebudú mať žiadny zásah. Žiadosť bola podaná aj na Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Nových Zámkoch, ktoré našej žiadosti nevyhovelo. Ďalej pani starostka
odpovedala, že Materská škola má zastrešiť športové súťaže pre deti, zabezpečený je skákací
hrad pre deti, modelovanie balónov, sladké odmeny, vecné dary a ukážky dogfrisbe.
2. Pani starostka informovala poslancov, že sme dostali dva kalendáre, v ktorých sú fotky
z branovskej svadby. Je možnosť tieto kalendáre zakúpiť aj pre našich občanov. Je na Vás či
ich kúpime alebo nie. Poslanec Fülöp odpovedal, aby si občania, ktorí majú záujem kúpili
kalendáre sami. Poslanec Ing. Mellen navrhol, aby sa na webovú stránku našej obce
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zverejnilo, že je možnosť si objednať kalendáre v takej a v takej cene, v ktorých sú fotky
z branovskej svadby a aby sa záujemcovia nahlásili na Obecný úrad v Branove. S jeho
návrhom súhlasili aj ostatní poslanci.
3. Poslanec Ing. Juraj Mellen žiada, aby sa občanom, ktorí poškodili verejný chodník za
kostolom, poslali žiadosti o nápravu chodníka do pôvodného stavu.
4. Poslankyňa Iveta Mokrášová sa zaujímala, že asi do kedy bude umiestnená dlažba na
verejnom priestranstve pri pani Kútikovej. Pani starostka odpovedala, že do 17. júna sa musia
ukončiť práce pri kaplnke a potom zahájime práce na chodníku od pána Feketeho smerom
k hornej autobusovej zastávke, kde bude spomínaná dlažba použitá. Dlažba z verejného
priestranstva by mala byť preč približne do konca septembra.
5. Poslanec Michal Fülöp opätovne navrhuje, aby sa na dokončenie chodníka použili peniaze,
ktoré máme k dispozícii na úverovom účte, aby sa z tých peňazí zaplatila nejaká firma, ktorá
chodník dokončí. Poslankyňa Mokrášová s jeho návrhom nesúhlasí, keďže dlažbu už kúpenú
máme, možno si budeme vedieť zohnať firmu, ktorá nám urobí výkopové práce lacnejšie
a môžeme zorganizovať brigádu, kde vieme ušetriť ďalšie peniaze. Poslanec Miloš Gašparík
podotkol, či by sme boli schopní ten úver splácať, keď splácame ešte chodník za kostolom.
Pani starostka skonštatovala, že práce na chodníku už mali byť zahájené, len nám nečakane
do toho prišli práce okolo kaplnky. Prosí poslancov, aby boli trpezliví, pretože naši
zamestnanci robia všetko čo je v ich silách. Akonáhle sa dokončia práce pri kaplnke začne sa
robiť chodník.
6. Ďalej poslanec Fülöp žiada upozorniť občanov, aby so svojimi osobnými automobilmi
dlhodobo neparkovali na verejných priestranstvách, ale vo svojich dvoroch. S jeho návrhom
súhlasili aj ostatní poslanci.
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20:50 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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