Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 25.09.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Roman Kalina, Bc. Miroslav Lašček
– poslanci obecného zastupiteľstva

Neprítomní:

Iveta Mokrášová – poslankyňa obecného zastupiteľstva

Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Musilová - 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 30.06.2019
6. Správa o výsledku kontroly za 1. polrok 2019
7. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
8. Mikroregión Dvory a okolie MAS – dotácia – podopatrenie 7.5
9. Rekonštrukcia obecného úradu
10. Prevod pozemku do vlastníctva obce
11. Delimitačný protokol
12. Dotácie NSK
13. Kamerový systém
14. VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Privítala všetkých prítomných.
Skonštatovala, že prítomní sú štyria poslanci z piatich čo znamená, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Bc. Miroslav Lašček, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Roman Kalina, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
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Hlasovanie:

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

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
rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania mala starostka obce a to „Žiadosť
o usporiadanie 4.ročníka Branovského behu“. K doplnenému bodu nemali poslanci žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 39/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania s doplneným bodom „Žiadosť o usporiadanie 4.ročníka Branovského
behu“.
Hlasovanie:

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

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 30.06.2019
6. Správa o výsledku kontroly za 1. polrok 2019
7. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
8. Mikroregión Dvory a okolie MAS – dotácia – podopatrenie 7.5
9. Rekonštrukcia obecného úradu
10. Prevod pozemku do vlastníctva obce
11. Delimitačný protokol
12. Dotácie NSK
13. Kamerový systém
14. VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
15. Žiadosť o usporiadanie 4. ročníka Branovského behu
16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
17. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 je 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. 2/2019 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. Úprava rozpočtu sa vykonala iba v rámci výdavkového rozpočtu, nakoľko príjmový
rozpočet nebolo potrebné upravovať. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 40/2019:
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. 2/2019, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2019
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 41/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.06.2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Správa o výsledku kontroly za 1.polrok 2019
V rokovacom bode č. 6 starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Ing. Silvii
Abrahámovej, ktorá podotkla, že správu o výsledku kontroly za 1. polrok 2019 dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Cieľom kontroly bolo kontrolovanie bežných účtov obce
– výdavkových položiek za 1.polrok 2019. Kontrolou bolo zistené, že obec používa financie
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na bežných účtoch v zmysle zákona a neboli zistené žiadne nedostatky. Ku kontrolnej správe
nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 42/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly za 1. polrok 2019.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Pozemky vo vlastníctve obce – geometrický plán
Starostka otvorila rokovací bod č. 7. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli schválené zmeny
a prepracovanie geometrického plánu v zmysle vypracovaného projektu firmy DynaCorp,
s. r. o. I. variant. Po konzultácii s geodetom, pánom A. Bédim, sme v schválenom projekte
navrhli určité zmeny a to kvôli odvodňovaciemu kanálu, ktorý sa bude musieť na tejto parcele
vybudovať, čo spôsobí, že sa pozemky zmenšia. Pán geodet nám navrhol ďalší variant
prerozdelenia pozemkov, ktorý by riešil 18 pozemkov, pre ktoré by bolo potrebné vybudovať
nie štyri, ale len tri ulice miestnych komunikácií. Je potrebné zobrať do úvahy najmä vysoké
náklady na cestu a jej účel využitia. Keďže predošlí projekt riešil štyri ulice, kde jedna ulica
by slúžila len pre tri rodinné domy. Starostka vyzvala poslancov k vyjadreniu sa, nakoľko je
potrebné túto fázu ukončiť, aby sa mohol vypracovať geometrický plán. Starostka otvorila
diskusiu. Do diskusii sa prihlásil pán Ing. Mellen, ktorý je za ponechanie predošlého variantu
navrhnutého firmou DynaCorp, aj napriek tomu, že sa zmenší výmera pozemkov. Poslanec
Lašček je za nový návrh, lebo aj napriek nižšiemu počtu predaných pozemkov, by obec
nemala byť stratová, aspoň sa znížia náklady na cesty. Výmera 21 pozemkov bude rozdelená
na 18 pozemkov, bez jednej asfaltovej cesty. Ing. Mellen na to reagoval, že ak ponecháme
pôvodný projekt pre 21 domov, to znamená vyšší počet obyvateľov a viac platcov daní.
Starostka odpovedala, že s vybudovaním odvodňovacieho kanálu sa zníži výmera pozemkov
na približne 5 až 6 árov. Na margo toho sa poslanec Ing. Mellen informoval na pozemok,
ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond, či nevieme získať pozemok delimitáciou
do svojho vlastníctva a rozšíriť projekt na toto územie, čím by sme získali miesto pre 21
rodinných domov. Starostka odpovedala, že Slovenský pozemkový fond nám delimitáciou
nevydá pozemky na výstavbu rodinných domov. Poslanec Ing. Mellen nakoniec podotkol, že
ak dostaneme za tých 18 pozemkov toľko, koľko by sme dostali za 21, tak súhlasí s novým
návrhom. Na to reagoval poslanec Fülöp, ktorý si myslí, že určite dostaneme toľko isto,
pretože tá istá výmera sa rozdelí nie na 21, ale na 18 pozemkov a za väčší pozemok bude aj
vyššia cena. Napokon sa poslanci jednohlasne zhodli na novom návrhu prerozdelenia
pozemkov na 18 s tromi miestnymi komunikáciami. Ďalej starostka podotkla, že je potrebné
oznámiť pánovi Šormanovi, že do kedy môže využívať pozemok, či môže ešte siať. Poslanec
Fülöp povedal, že kľudne môže. Na to starostka reagovala, že ak Šorman niečo zaseje, tak
úrodu bude brať až na budúci rok v lete. Keď sa dokonca decembra vybavia všetky
papierovačky, tak príde geodet, ktorý rozparceluje parcelu a vykolíkuje ju. Na jar by sa
vyštrkovali cesty, spraví sa bilbord na predaj pozemkov a v lete sa už môžu pozemky
predávať, ale ak tam bude mať pán Šorman úrodu, tak ich nebudeme môcť predávať. Poslanec
Ing. Mellen navrhol, aby sa pánovi Šormanovi oznámilo, aby na pozemku už nič nesadil.
Taktiež je potrebné zaslať avízo pánovi Kodhajovi na odstránenie sadu a to do konca
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decembra. S jeho návrhmi súhlasili aj ostatní poslanci. Poslanec Fülöp podotkol, že ak pán
Kodhaj nevypíli stromy, tak to spravia poslanci. Na záver pán Ing. Mellen poprosil pani
starostku, aby skúsila napísať žiadosť na odkúpenie spomínaného pozemku od Slovenského
pozemkového fondu s cieľom bytovej výstavby. Pani starostka odpovedala, že žiadosť napíše
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 43/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zmenu geometrického plánu v zmysle návrhu 18 pozemkov s tromi komunikáciami.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Mikroregión Dvory a okolie MAS – dotácia – podopatrenie 7.5
V rokovacom bode č. 8 starostka informovala prítomných poslancov o možnosti uchádzania
sa o dotáciu cez mikroregión Dvory a okolie MAS v rámci podopatrenia 7.5. Cez opatrenia
7.2 a 7.4 sa nevieme uchádzať o dotácie. V rámci podopatrenia 7.5 je možnosť zapojiť sa
o dotáciu na turistické objekty. Výška dotácie by mala byť vo výške 10 000,00 Eur. Na
predchádzajúcom zasadnutí OZ ste si určili v rámci podopatrenia 7.5 vybudovanie dreveného
prístrešku. Predkladám Vám cenovú ponuku a projekt dreveného prístrešku. Prístrešok by bol
vybudovaní v centrálnom parku ako turistický objekt, kde by boli umiestnené lavičky pre
turistov, stojany na bicykle, informačné tabule a pod. Keďže ide o turistický objekt, tak
prístrešok môže byť vyvýšený maximálne do výšky 30 cm. Nakoľko prístrešok bude mať viac
ako 25m2 bude potrebné vybaviť aj stavebné povolenie. Ak chcete môžete zmenšiť veľkosť
prístrešku. Poslanci so zmenšením nesúhlasili. Ďalej starostka podotkla, že projekt musí ísť
cez verejné obstarávanie, vzhľadom na to, že jeho realizácia bude stáť okolo 20 000,00 Eur,
čo pre nás znamená aj spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Vypracovanie projektovej
dokumentácie bude stáť 1 500,00 Eur. Ak bude projekt schválený, tak jeho realizácia bude až
na budúci rok. Poslanec Fülöp sa informoval na zakrytie bokov. Starostka odpovedala, že ide
len o prístrešok, ak by sme počítali aj s bočnicami, tak cena prístrešku by sa rapídne navýšila
a nebol by to už prístrešok, ale malý dom. O slovo sa prihlásil Ing. Mellen, ktorý sa
informoval, či sú vypracované aj nejaké iné projekty. Starostka odpovedala, že zatiaľ má len
tento jeden projekt, ale ak chcú môžu priniesť nejaké vlastné návrhy. Dohodnem vám
stretnutie s projektantom, s ktorým môžete prekonzultovať vlastné návrhy drevených
prístreškov. Poslanci súhlasili a poprosili pani starostku, aby vybavila stretnutie.
Ing. Mellen sa informoval, že či už pri podaní žiadosti musí byť doložený projekt ako bude
prístrešok vyzerať. Starostka na to odpovedala, že so žiadosťou musí odovzdať aj projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie, rozpočet a ostatné prílohy, ktoré sme povinný predložiť.
Je najvyšší čas začať vybavovať všetky potrebné doklady, pretože výzva je vypísané do
31.01.2020.
Do diskusii sa už neprihlásil žiadny poslanec. Starostka skonštatovala, že dohodne stretnutie
s projektantom a vyzvala poslancov k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 44/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) berie na vedomie
výšku dotácie MAS PRV podopatrenie 7.5 10 000,00 Eur
b) schvaľuje
spolufinancovanie z vlastných prostriedkov na vybudovane Turistického prístrešku.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Rekonštrukcia obecného úradu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Skonštatovala, že na predchádzajúcich zasadnutiach
OZ sa riešila rekonštrukcia obecného úradu. Rekonštrukciu riešime už dávnejšie i názory boli
rôzne. Podľa pravidiel hospodárnosti a účelovosti, ale i z časového hľadiska a z hľadiska
pracovných kapacít sa úrad rekonštruuje priebežne. Nebolo možné niektoré veci plánovať
alebo prerokovávať nakoľko sme riešili aj kritické havarijné stavy, ktoré boli zrejmé až pri
rekonštrukcii. Prosím, aby ste toto zobrali na vedomie. Prerobili sa sociálne zariadenia,
ústredné kúrenie, vestibul obecného úradu, spravilo sa nové zábradlie. V rámci rekonštrukcie
bola spomínaná aj výmena okien v sále kultúrneho domu. Pri riešení okien ste sa nedohodli na
ich výmene, pretože poslanci Ing. Juraj Mellen a Michal Fülöp boli za to, aby sa okná
vymenili len na jednej strane od ulici, kvôli možnej prístavbe. Ostatní poslanci navrhovali
vymeniť okná v celej sále, aby vo vykurovacom období neunikalo teplo von a prístavba
kultúrneho domu aj tak nebude v najbližších rokoch reálna. Taktiež som vás upozornila aj na
to, že bude vymenené kúrenie za ústredné nie len na obecnom úrade, ale aj v sále kultúrneho
domu, aby sme hlavne ušetrili peniaze za plyn. Poslanec Ing. Mellen bol za výmenu všetkých
okien, len v prípade, že sa budú môcť použiť do prístavby. Starostka odpovedala, že
vzhľadom na to, že nemáme ešte žiadnu projektovú dokumentáciu na prístavbu je predčasné
sa baviť o tom, či sa budú dať použiť okná do prístavby, ale technicky to možné je. Plastové
okná sú vo výrobe a 30.09.2019 by nám ich mali prísť vymeniť. Rozloženie okien zostáva,
tak ako bolo. Od ulici máme päť okien, z ktorých krajné sa budú môcť otvárať a tri stredné
budú na pevno. Veľkosť a umiestnenie okien zostáva tak, ako to bolo aj predtým. Okná na
druhej strane pri pekle sa tiež budú dať otvárať, taktiež sa zachová pôvodná veľkosť
a umiestnenie. Ďalšie dve okná, ktoré sú pri vstupe do sály budú umiestnené tam, kde boli, len
sa zväčší ich veľkosť. Budú viac predĺžené k podlahe, čím získame presvetlenie sály a krásny
výhľad do parku. O slovo sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý sa zaujímal o umiestnenie kľučky
na oknách, či sa budú dať normálne otvárať. Starostka odpovedala, že kľučky budú približne
v takej výške, ako boli aj predtým.
K rekonštrukcii obecného úradu nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 45/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
postup rekonštrukcie obecného úradu.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Prevod pozemku do vlastníctva obce
V rokovacom bode č. 10 starostka informovala prítomných poslancov o obdržaní ponuky
od pána Kukučku na odpredaj pozemku parcely E č. 53 vo výmere 37m2 v cene 1,00 EUR/m2.
Starostka predložila poslancom katastrálnu mapu, aby vedeli o aký pozemok sa jedná
a v ktorej časti sa pozemok nachádza. Na obecnom zastupiteľstve je potrebné prerokovať
ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy, schváliť jej podmienky, kúpnu cenu, náklady a pod.
Po jej podpísaní sa zmluva zverejňuje a vyhotovuje sa o tom potvrdenie. Zmluvu nám urobí
naša právnička v rámci toho, že ju máme ako obec zazmluvnenú. Zároveň nám spraví
elektronické podanie na kataster a vtedy nás to nebude stáť 66,00 Eur, ale 33,00 Eur. Prosím
o vaše vyjadrenie sa. Poslanci ku kúpe pozemku nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
previesť uvedený pozemok parcely E č. 53 do vlastníctva obce.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Delimitačný protokol
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. V roku 2017 sme Slovenský pozemkový fond
žiadali o odovzdanie vlastníctva k pozemkom parcely E č. 43 a 44. Dňa 10.09.2019 našej
žiadosti vyhoveli a zaslali nám na podpis Delimitačný protokol. Je potrebné prerokovať ďalší
postup. Predkladám Vám katastrálnu mapu, aby ste vedeli, kde sa tieto pozemky nachádzajú.
Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú okolo bytovky a majitelia bytov majú záujem o ich
odkúpenie. Mali by sme prerokovať ďalší postup a počítať s ďalšími nákladmi
na geometrický plán. Kúpne zmluvy by sme riešili cez našu obecnú právničku, ale
vkladovanie do katastra by si museli zaplatiť majitelia bytovky. Poslanci súhlasia
s prejednaným postupom a so zámerom predaja pozemkov vlastníkom bytovky. Pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 47/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) berie na vedomie
Delimitačný protokol
b) schvaľuje
prejednaný postup a zámer predať pozemky vlastníkom bytovky.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 12. Dotácie z NSK
V rokovacom bode č. 12 starostka predložila výzvy na podávanie žiadostí z rozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ide o výzvy, ktoré sa týkajú podpory kultúry, športu a
cestového ruchu. Žiadosti musia byť podané do 15.10.2019. Na podporu športu žiadame
dotáciu na Športový deň detí, tak ako to zvykneme každý rok. Na podporu kultúry by som
napísala projekt na divadelné predstavenie. S tým, že by sme dali naceniť novú divadelnú
oponu, osvetlenie a ozvučenie. Ing. Juraj Mellen navrhol, aby sa dala naceniť prenosná
ozvučovacia technika. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. Čo sa týka cestovného
ruchu, tam podáme žiadosť na projekt s názvom „Za agroturistikou do Branovo“. Ide
o drevené posedenie na ihrisku s lavicou a so stolom. Pri tejto dotácie je povinná 10%
spoluúčasť. Poslanci súhlasili s uvedenými návrhmi a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 48/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
podľa návrhu podať žiadosti NSK na šport, kultúru a cestovný ruch.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 13. Kamerový systém
V rokovacom bode č. 13 predložila starostka prítomným poslancom cenovú ponuku na
kamerový systém, ktorý by sme mohli postupne začať budovať z vlastných finančných
prostriedkov. Na Ministerstve vnútra máme podanú žiadosť na kamerový systém, ale zatiaľ
sme neobdržali žiadnu odpoveď. Ak by bola naša žiadosť schválená, tak by sme kamerový
systém doplnili aj o ďalšie kamery. Budovanie kamerového systému z vlastných financií by
sme tento rok riešili iba v prípade, ak nám zostanú nejaké financie, ak nie, tak sa s tým
začneme zaoberať až na budúci rok. Predložená cenová ponuka sa týka jednej kamery
s povinným príslušenstvom. Kamera by bola umiestnená v centre obce. Bola by napojená cez
kábel až do kancelárii, kde by bolo nahrávacie zariadenie umiestnené. O slovo sa prihlásil
poslanec Kalina, ktorý sa informoval, že ak by sme v budúcnosti umiestnili kameru na
začiatok dediny, či by pripojenie bolo riešené tiež káblom. Prečo sa nepripojí kamera cez
optický kábel, ktorý máme v obci zavedený. Z bezpečnostných dôvodov musí byť pripojenie
kamerového systému riešené cez vlastný kábel. Nahrávacie zariadenie je na 25 kamier, takže
v budúcnosti by nemal byť problém s rozšírením kamerového systému. Poslanec Ing. Mellen
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navrhol, že prinesie aj od inej firmy cenovú ponuku na kamerový systém. Starostka a poslanci
súhlasili, nemali už žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 49/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
podľa návrhu budovať kamerový systém z vlastných financií.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 14.VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce. Prítomným poslancom predložila VZN č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ak v ňom chcú poslanci
vykonať nejaké zmeny, tak je potrebné sa na nich dohodnúť už teraz, pretože pred najbližším
zasadnutím obecného zastupiteľstva musí byť nový návrh VZN zverejnení 15 dní pred
rokovaním. V lehote 15 dní majú občania možnosť zmeny vo VZN pripomienkovať. Nové
VZN bude po schválení účinné až od budúceho roka. Starostka otvorila diskusiu. Podotkla, že
obec dopláca na odvoz odpadu okolo 2 000,00 Eur, čo by nemala, pretože náklady na odvoz
odpadu by mali byť vykryté z výberu miestnych poplatkov za komunálny odpad. Do diskusii
sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý navrhol zvýšenie poplatku za komunálny odpad, nakoľko
obec dopláca na jeho odvoz. Poslanec Kalina a Ing. Mellen navrhli zvýšiť poplatok na 20,00
Eur na osobu. Poslanec Fülöp navrhol 19,00 Eur na osobu. Napokon sa poslanci priklonili
k návrhu pána Fülöpa. Starostka podotkla, že toto zvýšenie sa týka fyzických osôb, ďalej
vyberáme poplatky aj od právnických osôb, ktoré majú poplatok vo výške 70,00 Eur/rok.
Poslanec Fülöp navrhol zvýšiť právnickým osobám poplatok na 90,00 Eur/rok. S jeho
návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. Ďalej starostka informovala prítomných, že 5,00 Eur
vyberáme od ľudí, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale sa tu dlhodobo nezdržiavajú pre prácu
v zahraničí. Poslanec Ing. Mellen navrhol túto sumu ponechať. K jeho návrhu sa priklonili aj
ostatní poslanci. Ďalej starostka uviedla, že domácnosť, ktorá využíva ďalšiu nádobu na vyše
platí poplatok 10,00 Eur/rok, pretože štvorčlenná rodina môže mať podľa VZN jednu nádobu
a ak chce mať ďalšiu, tak si za ňu musí zaplatiť ročný poplatok. Poslanec Fülöp navrhol ročný
poplatok za ďalšiu nádobu na vyše vo výške 50,00 Eur, aby sme ľudí donútili separovať
odpad, pretože ľudia si radšej zaplatia 10,00 Eur ako by mali separovať. Poslanec Bc. Lašček
podotkol, že ak by bol poplatok 50,00 Eur za ďalšiu nádobu, tak ľudia nádoby posťahujú
a budú sa vytvárať čierne skládky odpadu. Na margo toho, navrhol pán Fülöp 20,00 Eur na
nádobu, pretože sa môže stať, že na budúci rok spoločnosť Brantner zvýši poplatok za odvoz
odpadu. Poslanec Bc. Lašček navrhol zvýšiť poplatok za ďalšiu nádobu o 4,00 Eurá, tak ako
sa zvýšilo pri osobách. Kalina navrhol ponechať 10,00 Eur za nádobu. Napokon sa poslanci
priklonili k návrhu poslanca Bc. Laščeka a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 50/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 15. Žiadosť o usporiadanie 4.ročníka Branovského behu
Starostka otvorila rokovací bod č. 15, v ktorom informovala prítomných poslancov o žiadosti
s usporiadaním 4.ročníka Branovského behu. Organizácii sa ujal bežecký klub HúrkyZM,
ktorého členovia túto akciu kompletne zabezpečia i finančne zastrešia. Beh by sa konal dňa
20.10.2019 v centre obce. Prosím o vaše vyjadrenie sa a zároveň i o vašu pomoc pri
organizácií alebo zohnaní nejakých sponzorských darov. Poslanci so žiadosťou súhlasili
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 51/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
usporiadanie 4.ročníka Branovského behu.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 16. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 16 informovala starostka prítomných poslancov o nasledovných
dianiach:
1. Cez agentúru životného prostredia realizujeme projekt výsadby stromov. Dotácia na
projekt je 16 500,00 Eur. Opätovne Vám predkladám zoznam stromov, z ktorého si
môžete vybrať kultivary, ktoré by mohli byť v rámci tohto projektu vysadené. Stromy
sa budú sadiť na ihrisku popri potoku, kde sú navrhnuté kultivary ako breza
previsnutá, jarabina vtáčia, topoľ čierny. Ďalšia aleja stromov sa vysadí od pána
Kačkoviča až na úroveň domu pani M. Šemelákovej. Na to reagoval poslanec Fülöp,
aby sa pred výsadbou cesta medzi pánom Kačkovičom a Kodhajom poriadne vyčistila.
Staré stromy vyrúbať a potom nasadiť novú aleju stromov. Starostka podotkla, že
najprv musí vypísať žiadosť o výrub a až keď bude rozhodnutie právoplatné sa môže
výrub zrealizovať. Kde sú brezy pred pánom Supekom, tam sa bude pokračovať
s brezami. Poslanec Fülöp navrhol, aby sa tam nesadili žiadne nové stromy, keďže tam
už sú brezy a nech sa od nich pokračuje ďalej s novou výsadbou. Ešte podotkol, či by
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neboli krajšie javory ako sú vo Dvoroch nad Žitavou. Starostka odpovedala, že zmeny
v tomto duchu budú prerokované z architektom a podľa možností bude projekt
upravený.
2. Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry sme obdržali rozhodnutie o neschválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenie kultúrneho domu.
3. V januári 2020 sa cez Environmentálny fond budeme môcť uchádzať o dotáciu na
zateplenie kultúrneho domu. Projektovú dokumentáciu máme. Na stavebný úrad by
sme dali žiadosť o predĺženie stavebného povolenia. Prosím o vaše vyjadrenie, či sa
do tejto výzvy môžeme zapojiť. Poslanci jednohlasne súhlasili so zapojením sa do
výzvy na zateplenie kultúrneho domu.
4. Dostali sme ponuku o zapojenie sa do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku so zameraním na podporu projektu „WIFI pre Teba“. Výzva je zameraná na
budovanie bezplatných WiFi sietí na verejných miestach, výška dotácie je 15 tisíc eur.
Žiadosť je možné podať do 13.11.2019. Poslanci nesúhlasili so zapojením sa do
výzvy.
5. Mladí občania by chceli do parku basketbalový kôš. Predkladám Vám cenovú ponuku
na basketbalový kôš – celokovový, ktorého cena je 500,00 Eur. Poslanec Fülöp
nesúhlasí s umiestnením koša v parku. K jeho názoru sa priklonili aj ostatní poslanci
a navrhli, aby sa momentálne vôbec neriešila kúpa basketbalového koša.
6. Dňa 09.11.2019 sa vo Dvoroch nad Žitavou uskutoční 5.ročník Gurmánfestu. Ide
o súťaž v príprave regionálnych gurmánskych špecialít, ktorú každoročne organizuje
Dvory a okolie – združenie obcí a obec Dvory nad Žitavou. Tak ako minulé roky aj
tento rok sa očakáva účasť nášho družstva.
7. Dňa 17.09.2019 sme mali kontrolu z PPA – projekt „Revitalizácia parku v obci –
1.etapa“. Kontrolou neboli zistené žiadne závady a náklady na realizáciu projektu by
nám mali refundovať do konca tohto roka.
8. Dňa 22.09.2019 bola verejná schôdza. Predkladám Vám zápisnicu z verejnej schôdze.
Pripomienky občanov boli nasledovné:
- Pán Kukučka poznamenal, že na ceste pri pánovi Kačkovičovi sú výmoly.
Starostka sa spýtala či má kúpiť asfalt a dať to spraviť. Poslanci súhlasili, ale aj
s tým, že sa doasfaltujú ešte jamy pri hornej autobusovej zastávke.
- Ďalej pani Kodhajová mala prosbu na doplnenie zábradlia na mostíku a kúpu
vozíka na zavesenie vencov. Starostka podotkla, že na poslednom pohrebe videla,
že vence odnáša pohrebná služba autom. Kúpa vozíka nie je potrebná. Poslanci
súhlasili. Čo sa týka zábradlia, tak Ing. Juraj Mellen navrhol kúpiť joklovinu
a prizvárať ju k existujúcemu zábradliu. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní
poslanci a navrhli, aby sa to spravilo až na budúci rok.
- Pán Chráštel sa zaujímal o kanalizáciu a vybudovanie chodníka v ich ulici.
- Pán Demo sa informoval, či sa neplánuje otvoriť územný plán obce.
- Ďalej pána Porubčana zaujímalo, že prečo majú niektorí občania počas vývozu
smetí vyložených viac smetných nádob. Pripomienky mal k webovej stránke obce,
na ktorej podľa neho nie sú aktuálne informácie a fotky z podujatia „Stavanie
májového stromu“ boli neskoro zverejnené.
9. Dňa 26.09.2019 vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2018.
10. Čiastočne sa uskutočnilo štiepkovanie konárov za ihriskom. Medzi konármi bol aj
stavebný odpad, ktorý poškodil štiepkovač, tak práce museli byť prerušené.
11. Do konca roka a začiatkom budúceho roka máme v pláne zabezpečiť užívanie sály
kultúrneho domu. Ďalej urobiť náter na autobusových zastávkach, náter na zábradlí na
cintoríne, náter na bráne pred Materskou školou, upratať a pokosiť obec, urobiť obklad
na pomníku padlých hrdinov a ak budete súhlasiť, tak odstrániť zábradlie na ihrisku
pri potoku. Poslanci s odstránením zábradlia súhlasili.
12. Poslanca Fülöpa zaujímalo, že kto bude natierať bránu pred Materskou školou.
Starostka odpovedala, že zamestnanci obce. Pán Fülöp navrhol, či sa nemôže dať do
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škôlky iba farba a poprosiť pani riaditeľku, aby zvolala rodičovskú brigádu na
maľovanie brány. Starostka odpovedala, že zamestnanci už majú prácu zadelenú
a rodičovská brigáda je v kompetencii riaditeľky školy, ktorá prišla na obecný úrad
s prosbou o vymaľovanie brány.
13. Čakajú nás nasledovné kultúrne podujatia:
- 18.10.2019 posedenie pre dôchodcov, kde sa o kultúrny program postará skupina
LIPKA,
- 20.10.2019 4.ročník Branovského behu,
- 09.11.2019 Gurmánfest vo Dvoroch nad Žitavou,
- 05.12.2019 Mikuláš, ktorý bude vonku pred Obecným úradom,
- 13.12.2019 Vianočná akadémia.
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Musilová

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

Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček v. r.

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

Michal Fülöp v. r.

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