Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 02.06.2021 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. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2021
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
9. NSK schválené dotácie
10. Občianske združenie Branovčan
11. Zber odpadu v obci
12. Informácie – Územný plán, stavebné pozemky
13. Rekonštrukcia Kultúrneho domu
14. Projekt – križovatka pri autobusovej zastávke
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvorila starostka obce Ing. Andrea
Šulíková. Privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, prítomní sú štyria poslanci 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: Iveta Mokrášová, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Mellen, Bc. Miroslav Lašček
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
Hlasovanie:

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

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.
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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. 134/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

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

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 31.03.2021
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
9. NSK schválené dotácie
10. Občianske združenie Branovčan
11. Zber odpadu v obci
12. Informácie – Územný plán, stavebné pozemky
13. Rekonštrukcia Kultúrneho domu
14. Projekt – križovatka pri autobusovej zastávke
15. Informácie
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Rokovací bod č. 4 otvorila starostka obce. Skonštatovala, že v tomto bode rokovania je
potrebné schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2021
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. Úpravu rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. K úprave rozpočtu
nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. Úprava rozpočtu
je súčasťou príloh zápisnice.
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Uznesenie č. 135/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
a) 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,
b) zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2021, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.03.2021
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. Plnenie rozpočtu k 31.03.2021 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. K plneniu rozpočtu nemali poslanci žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 31.03.2021 je súčasťou príloh zápisnice
Uznesenie č. 136/2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.03.2021
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Ing. Silvia Abrahámová skonštatovala, že záverečný účet
bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16 ods. 5 citovaného zákona. Hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu bez výhrad.
Uznesenie č. 137/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Branovo za rok 2020.

3

Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Návrh Záverečného účtu obce Branovo
V rokovacom bode č. 7 je potrebné prerokovať a schváliť návrh Záverečného účtu obce
Branovo za rok 2020. Návrh Záverečného účtu dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce, ktorý bol zostavený ako
vyrovnaný. Záverečný účet obsahuje podrobný rozbor plnenia bežných a kapitálových príjmov
i výdavkov, rozbor príjmových a výdavkových finančných operácií, tvorbu a použitie
prostriedkov fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu i prehľad o prijatých
dotáciách. Celkové príjmy za rok 2020 boli vo výške 277 419,44 € a celkové výdavky vo
výške 275 628,17 €. K 31.12.2020 bolo rozpočtové hospodárenie obce vo výške 1791,27 €. V
roku 2020 sa nevyčerpala dotácia na stravu pre deti v MŠ vo výške 750,00 € a dotácia na
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 1215,38 €. Nevyčerpané dotácie boli vylúčené
z prebytku hospodárenia obce za rok 2020 a zapojené do rozpočtu obce na rok 2021.
Vylúčením dotácií z hospodárenia obce bolo hospodárenie obce upravené na sumu – 174,11 €
a vysporiadané z rezervného fondu. Z uvedeného dôvodu sa rezervný fond za rok 2020 netvorí.
K návrhu Záverečného účtu obce nemali poslanci pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 138/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Branovo za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu.
2. berie na vedomie
že rezervný fond za rok 2020 sa netvorí.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
V rokovacom bode č. 8 bolo odovzdané slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021. Základnými
úlohami hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2021 je vypracovanie plánu kontrolnej činnosti
na 1.polrok 2022, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Branovo na rok
2022, vypracovanie a predkladanie priebežných správ na zasadnutia obecného zastupiteľstva
z vykonaných kontrol, kontrola vybavovania sťažností a plnenie ďalších úloh v zmysle platnej
legislatívy. Návrh plánu kontrolnej činnosti dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 139/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. NSK schválené dotácie
Rokovací bod č. 9 otvorila starostka obce. V tomto bode programu informovala prítomných, že
Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len „NSK“) nám schválil dotáciu na podporu kultúry,
športu a cestovného ruchu. Na podporu športu sme žiadali dotáciu na projekt „Športový deň
v obci“. Na tento projekt nám bola schválená dotácia vo výške 1 100,00 €. Na podporu kultúry
sme žiadali dotáciu na projekt „Deti hrajú deťom“, kde nám bola schválená dotácia vo výške
750,00 € na ozvučovaciu techniku. Dotáciu sme žiadali aj na podporu cestovného ruchu, kde
nám bola schválená dotácia vo výške 1500,00 € na projekt „Cestami do Branova“., kde sme
žiadali dotáciu na tabule, smerové šípky, stojany na bicykle a lavičky. Podmienkou poskytnutia
dotácií je spolufinancovanie jednotlivých projektov žiadateľom vo výške minimálne 10%
z celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie. Prítomní poslanci
nemali žiadne otázky ani pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 140/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
schválené dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Občianske združenie „Branovčan“
V rokovacom bode č. 10 starostka informovala prítomných, že cez občianske združenie
„Branovčan“ sme žiadali Nitriansky samosprávny kraj o poskytnutie dotácií na podporu kultúry
a športu. Na podporu športu bola schválená dotácia vo výške 1501,00 €, kde podmienkou
poskytnutia dotácie je spolufinancovanie projektu žiadateľom vo výške 350,00 €. Dotácia bola
získaná na podporu projektu „Branovský beh – benefičný“. Občianskemu združeniu bola
schválená aj dotácia na podporu kultúry a to na projekt s názvom „Zachovanie kultúrneho
dedičstva – pomník“. Dotácia bola schválená vo výške 1 050,00 €, kde podmienkou
poskytnutia dotácie je spolufinancovanie projektu žiadateľom vo výške 170,00 €. Ďalej bola
podaná žiadosť o dotáciu na fitness stroje, kde sme žiadali dotáciu vo výške 3 000,00 €.
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Žiadosť by mala byť schválená v júni 2021. Keďže občianske združenie nemá žiadne finančné
prostriedky na spolufinancovanie projektov, tak je potrebné mu schváliť dotáciu na
hospodárenie a vyúčtovanie dotácií vo výške 1 500,00 € z rozpočtu obce. Poslanci súhlasili
a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 141/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Občianskemu združeniu „Branovčan“ dotáciu vo výške 1 500,00 € z rozpočtu obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Zber odpadu v obci
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. Informovala poslancov o smetných nádobách
na komunálny odpad, koncom júna sa budú lepiť nové nálepky na rok 2021. Počet nádob, ktoré
občania využívali navyše sa znížil. Dôvodom bol aj zvýšený poplatok na 30,00 €. Vykonané
boli aj kontroly zberných nádob. Kontrolou bolo zistené, že boli vysýpané aj nádoby, ktoré
neboli opatrené nálepkou. Bola urobená náprava. Situáciu budeme aj naďalej monitorovať.
V máji sa uskutočnilo jarné upratovanie objemného odpadu z domácností. Kontajner bol
umiestnený v zbernom dvore a občania mohli počas troch dní nosiť veľkoobjemový odpad.
Čo sa týka triedeného zberu, tak ten prebieha podľa harmonogramu zberovej spoločnosti.
Plasty sa zbierajú pravidelne každý mesiac spred domov, papier sa zbiera spred domov štyrikrát
do roka. Okrem toho sa plasty, papier a sklo zbierajú aj do 1100 l nádob. Na zbernom dvore sú
umiestnené 1100 l nádoby na triedený zber, nádoba na šatstvo a je tam aj možnosť uloženia
železa a elektroniky.
Zberné miesto na konáre je stále v rekonštrukcii. Miesto bolo potrebné poriadne vyčistiť,
odviezť odpad a upraviť terén. Práce nám znemožnilo aj zlé počasie. Objednané sú drevené laty
a hranoly na ohradu. Miesto by malo byť k dispozícii od júla.
Čo sa týka biologického zberu odpadu, tak obec nezaviedla a nezabezpečila vykonávanie
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu, že každá domácnosť
bude mať kompostovaný zásobník, tak ste schválili VZN. Čestné prehlásenia o využívaní
vlastného kompostovacieho zásobníka nám neodovzdalo 14 domácností, čo znamená, že
budeme musieť zaviesť vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad pre obyvateľov obce od 1. júla 2021 a upraviť aj VZN.
Ďalej začína byť problém zo záhradami, ktorých vlastníci sa v obci nezdržiavajú. Čoraz viac
ľudí sa sťažuje na susedné, nepokosené záhrady. V tomto bode bola otvorená diskusia. Poslanci
navrhli poslať listy tým, ktorí v obci nebývajú a nemajú pokosené záhrady, aby si záhrady
pravidelne kosili.
Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý sa zaujímal o finančné náklady spojené
s odvozom cintorínskeho odpadu. Z dôvodu, že veľkokapacitné kontajnery by dal z cintorína
preč, pretože tam špatia okolie. Ľudia tam vynášajú aj taký odpad, ktorý do nádob nepatrí. Na
cintorín by umiestnil len dve 1100 l nádoby, ktoré by slúžili iba na cintorínsky odpad. Starostka
odpovedala, že cintorínsky odpad sa vynáša štyrikrát do roka a jedna faktúra je okolo 400,00 €.
Závisí to od hmotnosti odpadu. Je pravda, že ľudia tam vynášajú všeličo, ale občas tam aj obec
hodí odpad, keď sa likvidujú čierne skládky. K návrhu poslanca Fülöpa sa priklonili aj ostatní
poslanci. Starostka upozornila na to, že v prvom rade je potrebné zistiť či nám zberová
spoločnosť bude vedieť vysýpať 1100 l nádoby a v akých intervaloch. Ak nebude problém zo
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strany zberovej spoločnosti, tak zabezpečíme dve 1100 l nádoby, ktoré budú umiestnené na
cintoríne pri dome smútku, aby smetiarske auto vedelo tieto nádoby aj vysýpať. Občania ich
budú napĺňať ako komunálny odpad a dvakrát do mesiaca budú vysýpané, aby sa nestalo to, že
týmto sa náklady neznížia skôr naopak. Veľkokapacitné kontajnery sa umiestnia do zberného
dvora, ktoré môžu slúžiť napr. na drobnú elektroniku, železo a veľkoobjemový komunálny
odpad. Do diskusii sa už neprihlásil nikto z prítomných a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 142/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o zbere odpadu v obci.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Informácie – Územný plán, stavebné pozemky
V rokovacom bode č. 12 starostka informovala prítomných, že priebeh prác na Územnom pláne
(ďalej len „ÚP“) je takmer na konci. Chýbajú nám už len dve vyjadrenia zo 42 úradov. Potom
bude nasledovať záverečná žiadosť na Okresný úrad do Nitry a následne sa bude ÚP
schvaľovať aj v obecnom zastupiteľstve. ÚP je potrebné mať do novembra schválený aj
vzhľadom na dotáciu, pretože tam je podmienkou mať schválený ÚP do novembra tohto roka.
Bola nám schválená dotácia na ÚP vo výške 6 000,00 €. Na základe dohôd o financovaní zmien
a doplnkov ÚP nám boli uhradené náklady na zmeny a doplnky vo výške 500,00 €
a 2 700,00 €. Náklady na vypracovanie ÚP budú vo výške 7 500,00 €. Preddavková faktúra vo
výške 3 000,00 € bola uhradená. Zostáva nám uhradiť 4 500,00 €. Na základe mandátnej
zmluvy na zastupovanie obstarávateľa Zmien a doplnkov č. 1/2020 ÚP nám zostáva uhradiť
1 200,00 € odborne spôsobilej osobe pre ÚPD.
Po schválení ÚP bude nasledovať žiadosť o preklasifikovanie pôdy. Potom bude nasledovať
vypracovanie geometrického plánu a prípravné práce na pozemkoch ako sú napr. projekty na
cesty, inžinierske siete a pod. Bola som oslovená pánom Polákom, že či by nemohol on ako
realitný maklér propagovať predaj pozemkov. V tom to bode otváram diskusiu. Poslanci
jednohlasne nesúhlasili s predajom pozemkov cez realitného makléra, nakoľko o pozemky je
veľký záujem. K tomuto bodu nemali prítomný žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 143/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o Územnom pláne.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 13. Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Rokovací bod č. 13 otvorila starostka obce. V kultúrnom dome prebehla montáž ústredného
kúrenia. Postupne sa budú robiť murárske práce a premaľujú sa steny, aby boli v takom stave,
aby sa dala sála využívať. Nebudú sa steny robiť na komplet, nakoľko sa na budúci rok plánuje
rekonštrukcia stropu a elektroinštalácie. Je objednané zábradlie pri schody na javisko a do
pivnice a následne sa schodisko po stranách opraví. Sú potrebné murárske práce, nakoľko
omietka opadáva. Uvidíme, ako budeme na tom s finančnými prostriedkami a s časom, podľa
toho by sa urobila rekonštrukcia pivnice aj z vonka a z vnútra obklady a dlažby a výmena
nových okien a dverí. V tomto bode starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto
z prítomných a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 144/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o rekonštrukcii kultúrneho domu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Projekt – križovatka pri autobusovej zastávke
V rokovacom bode č. 14 informovala starostka prítomných o projekte na opravu križovatky pri
pánovi Fülöpovi. Začali sme riešiť vytyčovanie inžinierskych sietí kvôli príprave
geometrického plánu a projektovej dokumentácii k žiadosti o dotáciu IROP – odstránenie
úzkych častí vozovky a bezpečnosť. Poslanci nemali žiadne otázky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 145/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o projekte.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Informácie
V tomto bode rokovania starostka informovala prítomných o činnostiach obecného úradu:
1. Zrekonštruoval sa Dom smútku. Vymenili sa zadné okná, urobila sa sanita, dlažba,
obklady, interiérové vybavenie a pod. Osadili sa nové interiérové dvere, na ktoré sme
dostali zľavu od firmy Koratex.
2. Upravilo sa okolie sochy anjela.
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3. Osadila sa studňa pri Dome smútku čo nahradila starý hydrant, ktorý tiekol aj pod
budovu domu smútku.
4. Upravil sa priestor za ihriskom – priestor na konáre. Po úprave priestoru strojom sa
vyzbieral stavebný a komunálny odpad. Namaľovalo sa zábradlie na moste. V prácach
nás brzdí aj počasie, keď dlho prší, tak sa tam drží voda a terén je celý rozmočený.
Na budúci týždeň by sme mohli začať robiť drevenú ohradu. Materiál je objednaný. Po
dažďoch sa musí aj kosiť, tak to nám tiež brzdí práce na rekonštrukcii priestoru.
Budeme sa snažiť v čo najkratšom čase uviesť priestor do prevádzky, nakoľko sa
občania dožadujú vyniesť konáre.
5. Urobili sa jarné úpravy verejného priestranstva. Už dva týždne máme traktor v oprave.
Budeme musieť dohoniť aj kosenie. Okrem kosenia sú potrebné aj iné práce a to hlavne
murárske práce v kultúrnom dome.
6. Obnovila sa aleja čerešní. Vyrúbali sa staré čerešne a následne sa uskutočnila náhradná
výsadba. Upravilo sa aj verejné priestranstvo. Na ihrisku sa vybudoval hydrant
vo vodovodnej šachte na polievanie stromov.
7. Do požiarnej zbrojnici v zbernom dvore sa urobila elektrická prípojka. Následne sa
upraví aj priestor v zbernom dvore.
8. Ak súhlasíte otvorili by sme už aj trhové miesta v obci. Poslanci súhlasili.
9. SPF – podali sme žiadosť o odkúpenie pozemkov. Je potrebné mať schválený Územný
plán zmeny a doplnky 1/2020.
10. Dňa 31.05.2021 sme obdržali žiadosť o vybudovanie optickej infraštruktúry v našej
obci. Predkladám Vám žiadosť od spoločnosti Wisper Network, ktorá nám ponúka
bezplatné vysokorýchlostné pripojenie s rýchlosťou 100 Mbit/s k sieti Internet pre
Obecný úrad a Materskú školu. Pripojenie existujúceho kamerového systému do
vybudovanej optickej siete, dodanie a inštaláciu kamerového systému, možnosť využitia
optickej siete na realizáciu smart riešení pre obec, free wifi hotspotov, obecnú televíziu
a pod. Otváram diskusiu. Poslanci jednohlasne súhlasili s kladným vybavením žiadosti.
Uznesenie č. 146/2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
žiadosť o súhlas s vybudovaním optickej infraštruktúry v obci Branovo spoločnosťou
Wisper Network s. r. o..
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
11. Oslovila ma pani Haládiková, že by mala záujem o odkúpenie obecného pozemku
parcela E č. 4/300. Predkladám Vám mapu, na ktorej je daný pozemok vyznačený. Je to
taký dlhý tenký pozemok, ktorý sa tiahne od cesty smerom k potoku. Ak budete
súhlasiť, tak pani Haládiková by si dala žiadosť do obecného zastupiteľstva a začala by
vybavovať všetky náležitosti okolo kúpy. Poslanci súhlasili s tým, že všetky náklady
ako je napr. geodét, zápis do katastra a pod., bude znášať kupujúca.
12. Dňa 28.05.2021 sa konala výročná schôdza výboru členskej základe COOP JEDNOTA
Branovo.
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K bodu 16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rámci bodu č. 16 bola otvorená diskusia.
1. Do diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp. Je potrebné dať vypíliť tri vŕby na cintoríne,
pretože sú práchnivé a môžu na niekoho spadnúť. Starostka reagovala, že nie je
výrubové obdobie. Starostka navrhla, aby sa dali stromy posúdiť či je potrebný výrub
alebo či by stačil radikálny rez. Po vyhodnotení by sme stromy určené na výrub vypílili
z dôvodu, že ohrozujú návštevníkov cintorína a majetok obce – dom smútku a po
vydaní rozhodnutia na výrub.
2. Poslanec Fülöp sa informoval, že v akom štádiu sú pozemky pri pani Kuchtovej.
Starostka odpovedala, že pozemky sú v štádiu riešenia. Je potrebné mať schválený
Územný plán.
3. Do diskusii sa prihlásila poslankyňa Mokrášová. Bola oslovená pánom Pintérom, ktorý
dostal z obecného úradu upozornenie na parkovanie áut vo verejnom priestranstve pred
domom. Chcel by vedieť, že kde má parkovať autá, pretože teraz nemá finančné
prostriedky na opravu vstupného mostíka do dvora. Starostka odpovedala, že pánovi
Pintérovi bolo zaslané upozornenie, pretože na parkovisku pri dome smútku mal dlhšie
obdobie zaparkovaný osobný automobil a ďalej bol upozornený, že dlhodobé
parkovanie áut je potrebné zabezpečiť na vlastnom pozemku, pretože pán Pintér býva
pri hlavnej ceste, ktorá musí byť priechodná pre autá a autobusovú dopravu.
Ďalej poslankyňa Mokrášová upozornila, že sa ľudia sťažujú aj na parkovanie áut pred
Halásovými a taktiež na parkovanie a neporiadok v okolí kamenárstva. Starostka
odpovedala, čo sa týka kamenárstva, tak to je permanentne riešené. Zasielame
upozornenia a taktiež ich napomínam aj ústne. Bolo nám sľúbené, že budú parkovanie
riešiť vo vlastnom dvore a neporiadok z verejného priestranstve odpracú. Čo sa týka
Halásových, tak budú taktiež upozornení.
4. Poslanec Lašček mal pripomienku na rozobratý chodník pri pánovi Mihalovičovi.
Chodník je rozobratý už veľmi dlho a v tom úseku musia ľudia schádzať na cestu čo je
pre chodcov nebezpečné. Ďalej poslanec Lašček navrhuje, aby obec zriadila
na „facebooku“ oficiálnu stránku obce.
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Musilová

............................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce
Overovatelia:
Iveta Mokrášová v. r.

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

Michal Fülöp

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

v. r.
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