Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 09.12.2020 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 30.09.2020
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
10. Voľba hlavného kontrolóra obce
11. Návrh na zmeny a doplnky v Územnom pláne
12. Dohody o financovaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Branovo
13. Priority obce na rok 2021
14. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvorila starostka obce Ing. Andrea
Šulíková. Privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že prítomní sú traja 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: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Roman Kalina, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Ing. Andrea Šulíková
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

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. 111/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

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 30.09.2020
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
10. Voľba hlavného kontrolóra obce
11. Návrh na zmeny a doplnky v Územnom pláne
12. Dohody o financovaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Branovo
13. Priority obce na rok 2021
14. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov komisií
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 4. Je potrebné schváliť zmenu rozpočtu vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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 poslanci žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 je súčasťou príloh zápisnice.
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Uznesenie č. 112/2020:
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. 3/2020, konkrétne povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2020
Rokovací bod č. 5 otvorila starostka obce. Plnenie rozpočtu k 30.09.2020 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 30.09.2020 je súčasťou príloh zápisnice
Uznesenie č. 113/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.09.2020.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
V rokovacom bode č. 6 odovzdala starostka slovo hlavnej kontrolórke Ing. Silvii Abrahámovej,
ktorá podotkla, že stanovisko k návrhu rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania.
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 bol spracovaný v súlade
s § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených
skutočností odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Branovo návrh rozpočtu na rok 2021
schváliť a návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie. Poslanci k stanovisku
hlavnej kontrolórky nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. Stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce je súčasťou príloh zápisnice.
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Uznesenie č. 114/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. Návrh rozpočtu dostali poslanci ako materiál
do rokovania a je súčasťou príloh zápisnice. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 sa vnútorne
člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Viacročný rozpočet
je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový
rok. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 bol zostavený ako
vyrovnaný a v prípade potreby sa bude upravovať rozpočtovými opatreniami. K návrhu
rozpočtu obce nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 115/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
1. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry:
a) bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
2. berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2022 a 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
3. splnomocňuje starostku obce Branovo vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu
rozpočtového roku 2021 v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu § 14 ods. 2 zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Rokovací bod č. 8 otvorila starostka obce. Návrh VZN obce Branovo č. 1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dostali poslanci ako materiál do
rokovania. Do VZN bolo potrebné zapracovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu, ktorý bol zapracovaný nasledovne:
Na území obce sa zavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností, a to nasledovným spôsobom: tie domácnosti, ktoré majú
kompostovací zásobník (a podpíšu čestné vyhlásenie) biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad budú ukladať do zásobníkov, tie domácnosti, ktoré nemajú kompostovací zásobník budú
biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na to určených, označených a
umiestnených na zbernom dvore. Domácnosť, ktorá nebude ukladať biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad do kompostového zásobníka si bude musieť za odvoz odpadu zaplatiť
poplatok. Máme viacero možností a preto v tomto bode otváram diskusiu. Do diskusii sa
prihlásil poslanec Ing. Juraj Mellen, ktorý navrhol nezavádzať zber biologicko rozložiteľného
kuchynského odpadu, nakoľko žijeme na dedine, kde by mal mať každý občan svoj vlastný
kompostový zásobník. K jeho návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci. Navrhujú, aby sa
občanom rozposlali čestné prehlásenia o kompostovaní. Ak ľudia nebudú kompostovať vo
vlastných zásobníkoch, tak potom by sa zaviedla tá druhá alternatíva zberu odpadu. Starostka
poslancov upozornila na to, že nie každý občan má vlastný kompostový zásobník. Je možnosť
sa uchádzať o dotáciu na kompostéry, kde je povinné spolufinancovanie z rozpočtu obce.
Poslanci nesúhlasili s uchádzaním sa o dotáciu. Starostka obce prijala pozmeňujúci návrh
poslancov a diskusiu ukončila nasledovne:
Od 1. januára 2021 nebude zavádzať obec zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu, s tým, že obecný úrad rozdá do každej domácnosti čestné prehlásenie a občania si
zaobstarajú kompostové zásobníky. Obec ak nedosiahne 100% domácností o kompostovaní
biologického rozložiteľného kuchynského odpadu, tak bude potrebné meniť všeobecné záväzné
nariadenie obce tento systém zberu zaviesť a umožniť občanom, aby biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad vedeli odniesť do určených nádob, ktoré budú k dispozícii na zbernom dvore.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 116/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
pozmeňujúci návrh VZN obce Branovo č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Branovo,
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dostali poslanci ako
materiál do rokovania. Návrh sa týka úpravy poplatku za komunálny odpad. Poplatok za
komunálny odpad bol zvýšený aj minulý rok, no žiaľ ani toto zvýšenie nám nepokryje náklady
za odvoz odpadu. Firma Brantner Nové Zámky každý rok ceny za odvoz odpadu zvyšuje.
Do nákladov je potrebné vždy zahrnúť aj kontajneri, ktoré sú vo verejnom priestranstve a na
cintoríne. Ďalej veľkú položku predstavuje jarný a jesenný zber veľkokapacitných kontajnerov
a likvidácia zeleného odpadu, ktoré sa štiepkuje. Obec počas roka odstraňuje divoké skládky čo
tiež navyšuje sumu za likvidáciu odpadu. Po diskusii poslancov je návrh zvýšiť poplatok pre
fyzickú osobu z 21,00 € na 25,00 €, pre právnickú osobu z 90,00 € na 120,00 € a poplatok za
ďalšiu nádobu z 20,00 € na 30,00 €. Poslanci vychádzali aj z toho, aby ľudia stále viac
separovali komunálny odpad a nádoba navyše sa využívala čo najmenej. Ostatné poplatky
zostávajú nezmenené. Poslanci s návrhom súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 117/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
pozmeňujúci návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Voľba hlavného kontrolóra obce
Rokovací bod č. 10 otvorila starostka obce, ktorá skonštatovala, že na základe uznesenia
č. 110/2020 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce Branovo s úväzkom 0,1 na
funkčné obdobie 6 rokov. Boli určené podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra spĺňať a to:
- kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie
- iné predpoklady: znalosť základných noriem samosprávy, prax vo verejnej správe,
v ekonomickej alebo kontrolnej činnosti vítaná, bezúhonnosť, komunikatívnosť,
organizačné schopnosti, práca s PC.
Ďalej uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra musel doložiť nasledovné doklady:
- prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Branovo,
- profesijný životopis,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (údaj preukazuje uchádzač dokladom
o vzdelaní),
- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči obci Branovo a voči inštitúciám
(sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu),
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-

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.

Na obecný úrad bola doručená jedna žiadosť. Žiadosť je potrebné skontrolovať či spĺňa všetky
podmienky. Starostka obce ďalej skonštatovala, že do výberového konania sa prihlásila
Ing. Silvia Abrahámová, ktorá splnila všetky podmienky a vyzvala kandidátku, aby sa v skratke
vyjadrila. Ing. Silvia Abrahámová poďakovala za slovo. Oboznámila prítomných s tým, že
funkciu hlavného kontrolóra vykonáva už šiesty rok a spĺňa všetky podmienky, ktoré boli
vypísané na obsadenie tejto funkcie. Taktiež vykonáva funkciu hlavného kontrolóra na
Obecnom úrade vo Dvoroch nad Žitavou, čím získala ďalšie skúsenosti i poznatky.
Slovo opäť dostala starostka, ktorá informovala prítomných o plate kontrolóra, ktorý je
súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok a koeficientu 1,28 x 0,1 úväzok. Obecné
zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi zvýšiť mesačnú odmenu do 30%. V súčasnosti
mala kontrolórka odmenu 25% k platu. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 je 1 092,00 Eur,
ak by ste schválili odmenu 30% k platu, tak jej plat by bol 1092 x 1,28 x 0,1 = 139,776 x 30%
= 41,9328 = 182,00 Eur zaokrúhlene. Poslanci súhlasili s odmenou 30% k platu. Ďalej starostka
podotkla, že hlavný kontrolór je zvolený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na
uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Na záver starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 118/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) volí
za hlavného kontrolóra obce Ing. Silviu Abrahámovú s úväzkom 0,1,
b) schvaľuje
odmenu 30% k platu.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Návrhy na zmeny a doplnky v Územnom pláne
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. V úvode rokovacieho bodu podotkla, že zmeny
a doplnky v územnom pláne boli riešené na predošlom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo
v septembri. Materiál do rokovania ste dostali, ale to je iba pracovná verzia. Ide iba o náčrt tých
zmien a doplnkov, ktoré boli navrhnuté a schválené v zadaní. Držíme sa zadania. Komplexné
zmeny a doplnky budú predmetom schvaľovania v roku 2021. Postupne Vám budem
predkladať zmeny ako budú vypracované, aby ste boli informovaní. Pokiaľ vieme niečo
vylepšiť, alebo prepracovať tak teraz je to vhodné pripomienkovanie. Na to, aby sme vedeli
čerpať dotáciu na prefinancovanie časti tejto dokumentácie je potrebné schváliť, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. V tomto bode rokovania bola otvorená diskusia.
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 119/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a) berie na vedomie zmeny a doplnky v Územnom pláne v náčrte,
b) schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Dohody o financovaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Branovo
V rokovacom bode č. 12 starostka skonštatovala, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola
riešená žiadosť pani Puškášovej o zmenu v územnom pláne, ale dohoda o financovaní zmien
nebola schválená, nakoľko neprišlo k dohode. Pani Puškášová opätovne predložila návrh na
zmeny ÚP. Predkladám Vám jej návrh a dohodu o spolufinancovaní zmien a doplnkov
Územného plánu. Zmenu v územnom pláne chce riešiť aj pán Ďaďan spolu s pánom Ing. arch.
Klučkom. Vlastnia pozemok v obci, ktorý sme v uznesení schválili do zmien a doplnkov ÚP.
Jedná sa o parc. č. 347/16 a 347/17, kde opravujú starý dom a v záhrade majú zámer stavať dva
rodinné domy. Nakoľko pozemky spadajú do schváleného zadania zmien a doplnkov
vypracovala som dohody o financovaní, ktoré Vám predkladám. K dohodám nemali poslanci
žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 120/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
dohody o financovaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Branovo č. 1/2020 a č. 2/2020
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Priority obce na rok 2021
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o činnostiach, ktoré obec realizovala
v roku 2020:
- výstavba „Turistického prístrešku“,
- úprava areálu pri Turistickom prístrešku,
- kosenie a čistenie obce,
- kompostáreň na cintoríne,
- chodníkové zábradlia,
- úprava chodníka pri pani H.Golhovej,
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orezávanie stromov pri obecných cestách a verejnom priestranstve,
palubovka na javisku v kultúrnom dome,
nové divadelné opony na javisku v kultúrnom dome,
riešenie pozemkov na predaj v zmysle územného plánu,
prípravné práce na zmeny a doplnky v územnom pláne obce,
rekonštrukcia v dome smútku – dlažby, obklady, malovka,
získanie pozemkov a domu delimitáciou zo Slovenského pozemkového fondu.

Ďalej starostka informovala prítomných o prioritách obce na rok 2021:
- dokončenie ústredného kúrenia v KD,
- oprava „pekla“ v KD,
- dokončenie rekonštrukcie domu smútku obklady a dlažby,
- obnova pomníka padlým hrdinom – dotácia,
- projekt a rekonštrukcia križovatky pri tretej autobusovej zastávke na hornom konci
a oprava cesty (čiastočne dotácia), vybudovanie chodníka k pánovi Lenčéšovi,
- výsadba stromov,
- projektová dokumentácia a dokončenie ÚP obecných pozemkov, úprava terénu,
osvetlenie a rozparcelovanie pozemku,
- športový areál.
Uznesenie č. 121/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
priority obce na rok 2021.
Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Prerokovanie a schválenie odmien pre zástupcu, poslancov OZ a členov
komisií
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce. Skonštatovala, že odmeňovanie poslancov, členov
komisií a zástupcu starostu je upravené v zásadách odmeňovania, ktoré sú schválené obecným
zastupiteľstvom. Odmeny budú pridelené v zmysle prijatých zásad odmeňovania a na základe
účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ale aj za celoročnú poslaneckú činnosť.
Zo zákona máme zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej členovia sa vzdali
nároku na odmenu uznesením č. 28/2019. Starostka udelila odmeny nasledovne: Michal Fülöp
250,00 €, Ing. Juraj Mellen 350,00 €, Bc. Miroslav Lašček 230,00 €, Iveta Mokrášová
190,00 €, Roman Kalina 230,00 € v hrubom. K prerozdeleniu odmien nemali poslanci žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 122/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
odmeny pre zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v znení:
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Ing. Juraj Mellen 350,00€
Michal Fülöp 250,00 €
Bc. Miroslav Lašček 230,00 €
Iveta Mokrášová 190,00 €
Roman Kalina 230,00 €

Hlasovanie:

za: 3 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Mokrášová, Bc. Lašček)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Informácie
V rokovacom bode č. 15 starostka informovala o nasledovných daniach:
1. V rekonštrukcii je dom smútku. Jeho vnútorné priestory boli vymaľované. Robí sa nový
obklad a uložená bola nová dlažba.
2. Na základe objednávky na drvenie drevenej hmoty boli konáre za ihriskom
zoštiepkované. Táto plocha ako nám počasie dovolí bude upravená.
3. Dokončilo sa javisko v kultúrnom dome. Osadené boli nové divadelné opony, na ktoré
sme žiadali dotáciu z NSK. Na základe toho sa uskutočnil „Divadelný večer
v Branove“, kde divadelnou hrou „Pod hríbom“ vystúpili deti z našej MŠ. Podujatie sa
uskutočnilo v rámci dodržiavania aktuálnych opatrení - COVID.
4. V obci sa urobila vianočná výzdoba. Osadené boli vianočné osvetlenia, spravil sa
tradičný adventný veniec a vianočne sa vyzdobilo verejné priestranstvo. V rámci tohto
bodu otváram diskusiu, že či máme objednať ohňostroj na Silvestra. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu COVID poslanci s kúpou ohňostroja nesúhlasili.
5. Riešili sme žiadosti o výrub stromov. Ak máte návrh na výrub ešte nejakých stromov,
tak prosím nahláste ich kým je výrubové obdobie.
6. Informácie o aktuálnych nariadeniach COVID dostávame z Okresného úradu odboru
krízového riadenia. Na základe týchto opatrení postupujeme pri práci.
7. Wolnerov dom a pozemok, ktoré obec získala delimitáciou sme zaslali na zápis
do katastra nehnuteľností.
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, ktorý avizoval, že je potrebné opraviť resp.
pridať ďalšie koleso na vozík, ktorý je v márnici.
2. Ďalej sa do diskusii prihlásil poslanec Ing. Juraj Mellen, ktorý predložil starostke list
od pána Jána Mellena, Branovo č. 240, ktorý rozposlal všetkým poslancom OZ.
Poslanci boli oboznámení s obsahom a starostka obce ho ešte raz prečítala. Pán Ján
Mellen sa opätovne obracia na obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o dodržiavanie
zákona č. 282/2003 Z. z. a VZN č. 1/2015 – Podmienky chovu a držania psov na území
obce Branovo. V liste vyjadruje nespokojnosť nad prácou
starostky obce
a nezabezpečení zákona a VZN a spomína opätovne pani Novosadovú a jej dcéru, že
nedodržujú nariadenia. Jedná sa predovšetkým o znečistenia verejného priestranstva
psími výkalmi pred jeho domom. Po prečítaní listu starostka otvorila diskusiu a opýtala
sa poslancov čo ešte v tejto veci je možné robiť, nakoľko si myslí že vo veci bolo
konané a žiadosti, ktoré pán Ján Mellen doručil boli predmetom viacerých obecných
zasadnutí. Poslanci opätovne prejednali žiadosť a navrhli nasledovné:
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a) opatrenia, ktoré boli prijaté, aby boli naďalej vykonávané, informovať občanov
prostredníctvom obecného rozhlasu, web stránkou obce, informačnými letákmi.
b) doručiť pozvánku pánovi Jánovi Mellenovi a pani Rite Novosadovej na najbližšie
obecné zastupiteľstvo.
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.
Zapísala: Ing. Andrea Šulíková v. r.

............................................................
Ing. Andrea Šulíková
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Juraj Mellen v. r.

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

Michal Fülöp v. r.

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