Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 02.09.2020 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. Zmeny v Územnom pláne obce
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2020
7. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2020
8. Schválenie Požiarneho poriadku obce
9. Komunálny, triedený a biologický odpad v obci
10. Dotácie NSK
11. Dotácia MAS – Integrovaný regionálny operačný program
12. Aktivity obce do konca roka 2020
13. Opätovná žiadosť od občana – dodržiavanie zákona č. 282/2002 a VZN obce č. 1/2015
podmienky chovu a držania psov na území Obce Branovo
14. Informácie
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 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: Roman Kalina, Bc. Miroslav Lašček
Návrhová komisia:
Michal Fülöp, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
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 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. 91/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
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. Zmeny v Územnom pláne obce
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2020
7. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2020
8. Schválenie Požiarneho poriadku obce
9. Komunálny, triedený a biologický odpad v obci
10. Dotácie NSK
11. Dotácia MAS – Integrovaný regionálny operačný program
12. Aktivity obce do konca roka 2020
13. Opätovná žiadosť od občana – dodržiavanie zákona č. 282/2002 a VZN obce č. 1/2015
podmienky chovu a držania psov na území Obce Branovo
14. Informácie
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Zmeny v Územnom pláne
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 4. V úvode privítala pani Ing. Privalincovú, ktorá bude
riešiť zmeny a doplnky Územného plánu obce Branovo. Územný plán máme z roku 2008 a je
potrebné v ňom vykonať zmeny, pretože pozemky, ktoré sme určili na výstavbu rodinných
domov nie sú zahrnuté v zastavanom území obce. Kým táto zmena nie je zahrnutá v územnom
pláne, tak nebudeme môcť parcelovať pozemky. Ďalej je potrebné do územného plánu zahrnúť
zberný dvor, čističku odpadových vôd, kompostáreň aj kvôli možnosti získavania dotácií. Ďalej
je potrebné zahrnúť pozemky, na ktorých sú už postavené rodinné domy, ktoré sa nachádzajú
v extraviláne obce. Za každú zmenu v územnom pláne sa platí. Tieto zmeny, ktoré som Vám
spomenula nás budú stáť okolo 6 000,00 Eur. Obdržali sme žiadosť od pani Puškášovej, ktorá
vlastní v našej obci pozemky, na ktorých by chcela v budúcnosti zrealizovať výstavbu
rodinných domov. Podľa pani Ing. Privalincovej by táto zmena stála 2 000,00 Eur. Táto suma
bude účtovaná pani Puškášovej.
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Starostka obce odovzdala slovo pani Ing. Privalincovej, ktorá prítomným poslancom vysvetlila
postupnosti ohľadne zmien a doplnkov v územnom pláne. Ing. Privalincová v úvode
skonštatovala, že územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností, ktoré
ovplyvňujú životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty, územný
rozvoj a tvorbu obce. Pani Ing. Privalincová podotkla, že pred zasadnutím OZ jej pani starostka
ukázala obec a aj pozemok, kde je naplánovaná výstavba nových rodinných domov. Zmeny
a doplnky územného plánu by mali byť navrhnuté tak, aby boli aj v súlade so súčasným stavom
obce, pretože sa môže stať, že niektoré zmeny nebudú niektorým úradom schválené. Zmeny
a doplnky, ktoré ste navrhli idú na schválenie viacerým inštitúciám. Poslanci súhlasili
s uvedenými zmenami a doplnkami v územnom pláne a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 92/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
a) zmeny a doplnky v územnom pláne: - výstavbu čističky odpadových vôd, zberný dvor,
kompostáreň
- zaktualizovanie územného plánu so súčasným
stavom
- vyčlenenie územia na výstavbu rodinných domov
b) zmenu pozemku pani Puškášovej v územnom pláne za poplatok 2 000,00 Eur.
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. Návrh na úpravu rozpočtu
Starostka obce informovala, že v rokovacom bode č. 5 je potrebné schváliť zmenu rozpočtu,
ktorá bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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. Návrh na úpravu rozpočtu dostali
poslanci ako materiál do rokovania. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 93/2020:
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. 2/2020, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
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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 6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 6. Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu. Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 94/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 30.06.2020.
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. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. polrok 2020
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7 a slovo odovzdala hlavnej kontrolórke obce
Ing. Silvii Abrahámovej. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že správu o výsledku kontroly
za 1. polrok 2020 dostali poslanci ako materiál do rokovania. Cieľom kontroly bolo
dodržiavanie a uplatňovanie zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákona
NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky a preto nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia. Poslanci k správe nemali
žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. Správa o výsledku kontroly hlavnej
kontrolórky za 1. polrok 2020 je súčasťou príloh zápisnice.
Uznesenie č. 95/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2020.
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 8. Schválenie Požiarneho poriadku obce
V rokovacom bode č. 8 je potrebné schváliť Požiarny poriadok obce, ktorý upravuje
organizáciu ochrany pred požiarmi pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov
a fyzické osoby vyplývajúce z povinností platnej právnej legislatívy ochrany proti požiarom,
čím obec vytvára podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku
a životného prostredia pred požiarmi, živelnými pohromami a inými udalosťami. Požiarny
poriadok obce dostali poslanci k nahliadnutiu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 96/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
Požiarny poriadok 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 9. Komunálny, triedený a biologický odpad v obci
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. V tomto bode programu informovala prítomných
poslancov o problematike odpadu v obci. Nálepkou obce boli opatrené tie zberné nádoby na
komunálny odpad, na ktoré majú obyvatelia nárok v zmysle VZN č. 1/2016 a nádoby, za ktoré
si ľudia platia poplatok navyše. Šetrením bolo zistené, že veľa ľudí si vykladá nádoby, za ktoré
neplatia žiadny poplatok. Po dohode s občanmi boli niektorým dodatočne vyrubené poplatky za
nádoby navyše a niektorí sa rozhodli, že nádoby navyše už nebudú využívať. Zberová
spoločnosť bude vysýpať len nádoby, ktoré majú nálepku obce. Situáciu ohľadne komunálneho
odpadu budeme aj naďalej monitorovať. Ďalším problémom je triedený zber a to hlavne zber
papiera, ktorého zber nám znížili len na 4 zbery ročne. Zber papiera prebieha spred domov, ale
aj napriek tomu ľudia nosia papier do 1 100 l nádob. Keď vidia, že nádoba je plná, tak papier
položia pri nádobu a potom je papier rozfúkaný po okolí. Preto som žiadala o ďalšie 1100 l
nádoby na papier a zároveň budem žiadať aj navýšenie počtu zberov papiera spred domov.
Ďalej starostka informovala poslancov o tom, že zberný dvor je uzatvorený, pretože tam ľudia
vynášali všetok bordel z domácností. Teraz je zberný dvor k dispozícii počas pracovných dní
v čase úradných hodín a po zavolaní zamestnanca obecného úradu, ktorý otvorí zberný dvor
a zároveň skontroluje odpad. Obecným rozhlasom bolo hlásené, že za ihrisko sa môžu nosiť len
konáre, ktoré sa budú následne štiepkovať. Štiepkovanie konárov by sa malo uskutočniť
15.09.2020. Za ihrisko nepatrí odpad zo záhrad ako sú listy, burina, kríky a pod. Na cintoríne
sme zriadili kompostáreň na cintorínsky odpad, kde môžu ľudia hádzať živé kvety, živé vence,
ale bez akýchkoľvek mašlí, stúh a pod. Novelizáciou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
vzniká mestu a obci povinnosť vykonávať triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a to s účinnosťou od 01.01.2021. Ak obec
preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad využitím záhradných kompostérov
alebo obec prevádzkuje zber kuchynského odpadu, tak sa nás táto povinnosť nebude týkať.
Uvidí sa ako dopadnú rokovania ohľadne zberu kuchynského odpadu. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 97/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
zmeny a úpravy v zbere odpadu v obci.
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. Dotácie NSK
V rokovacom bode č. 10 informovala starostka obce prítomných o schválených dotáciách.
Minulý rok sme žiadali cez NSK dotáciu na šport, kultúru a cestovný ruch. Vzhľadom na
mimoriadnu situáciu COVID-19 boli zasadnutia NSK zrušené. NSK zasadalo 24.08.2020, kedy
nám bola schválená dotácia na kultúru vo výške 1 300,00 Eur, kde sme žiadali dotáciu na
projekt „Divadelný večer v Branove“ s čím súvisí nákup kulís a divadelnej opony, ktoré
budeme musieť dofinancovať z vlastných zdrojov. Ďalej nám bola schválená dotácia na
cestovných ruch vo výške 1 000,00 Eur, kde sme žiadali dotáciu na projekt „Za agroturistikou
do Branova“. V rámci tohto projektu sme žiadali dotáciu na drevený stôl a vyrezávanú lavicu.
Čo sa týka dotácie na šport, tak tá bola bezpredmetná. Nakoľko sme žiadali dotáciu na
Športový deň detí, ktorý sa mal konať v júni, ale kvôli vtedajším COVID opatreniam sa akcia
nemohla uskutočniť. Do konca októbra je možné podať nové žiadosti na získanie dotácií na
šport, kultúru a cestovný ruch. V tomto bode programu starostka otvorila diskusiu. Ak máte
niekto nejaký návrh na získanie dotácií, tak prosím o vaše vyjadrenie. Poslanci nemali žiadne
konkrétne návrhy a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 98/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
a)berie na vedomie
schválenú dotáciu z NSK na kultúru vo výške 1 300,00 Eur a dotáciu na cestovných ruch vo
výške 1 000,00 Eur a informáciu o podávaných žiadostiach na rok 2021
b) schvaľuje
dofinancovať projekt „Divadelný večer v Branove“ z vlastných zdrojov.
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. Dotácia MAS – Integrovaný regionálny operačný program
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce, ktorá na predchádzajúcom zasadnutí OZ
informovala prítomných o možnosti zapojiť sa do výzvy na získanie dotácií na projekty ako sú
napr. cesty, cestné nezrovnalosti, dopravné značenia a pod. Rozprávali sme sa o dvoch
možnostiach a to oprava križovatky pri pánovi Fülöpovi a opravu cesty pri pánovi Bednárikovi.
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Keďže križovatka pri pánovi Fülöpovi je vo veľmi zlom technickom stave, tak by sme sa cez
výzvu uchádzali o dotáciu na opravu tejto križovatky. Na opravu križovatky potrebujeme dať
vypracovať projektovú dokumentáciu. Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej
dokumentácie a s podaním žiadosti na opravu križovatky cez výzvu IROP.
Uznesenie č. 99/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
zámer opravy križovatky cez výzvu IROP a vypracovanie projektovej dokumentácie.
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. Aktivity obce do konca roka 2020
V tomto bode programu starostka informovala poslancov o aktivitách, ktoré sú naplánované do
konca roka 2020. Ide o nasledovné aktivity:
- Úprava areálu pri Turistickom prístrešku
- Kosenie a čistenie obce
- Úprava chodníka pri pánovi Lenčéšovi
- Orezávanie stromov pri obecných cestách a verejnom priestranstve
- Nová palubovka na javisku v kultúrnom dome, osadenie divadelných opôn
- Riešenie pozemkov na predaj v zmysle územného plánu
- Prípravné práce pre zmeny a doplnky v Územnom pláne
- Podanie žiadostí na Nitriansky samosprávny kraj
- Slovenský pozemkový fond – dom a pozemky
Poslanci nemali žiadne pripomienky a ani aktivity na doplnenie.
Uznesenie č. 100/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
aktivity obce do konca roka 2020.
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. Opätovná žiadosť od občana – dodržiavanie zákona č. 282/2002 a VZN obce
č. 1/2015 podmienky chovu a držania psov na území Obce Branovo
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Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13. Informovala poslancov o prijatí opätovnej žiadosti
o zabezpečenie dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z. a VZN č. 1/2015. Na podnet predošlých
žiadostí sme dali vypracovať letáky, ktoré upozorňujú na práva a povinnosti majiteľov psov.
Tieto letáky boli roznesené do každej domácnosti, v ktorej je pes. Taktiež sme prostredníctvom
miestneho rozhlasu hlásili upozornenia pre majiteľov psov. Pred pána Mellena sme osadili
tabule, ktoré upozorňujú na zákaz venčenia psov a na zákaz voľného pohybu psov. Pán Mellen
má aj napriek tomu pocit, že obec v tejto veci nič nerobí. V tomto bode otváram diskusiu. Do
diskusii sa prihlásil poslanec Fülöp, ktorý navrhuje, aby sa naďalej hlásili upozornenia pre
majiteľov psov. Všetko je to len o ľuďoch a ich spoločenskom spolunažívaní. K jeho názoru sa
priklonili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 101/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
opätovnú žiadosť o zabezpečenie dodržiavania zákona č. 282/2002 a VZN obce č. 1/2015
podmienky chovu a držania psov na území Obce Branovo.
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.Informácie
V rokovacom bode č. 14 starostka informovala prítomných poslancov, že dnes sme prijali
žiadosť od vlastníkov bytovky o odkúpenie obecných pozemkov, nakoľko na predchádzajúcom
OZ bol schválený zámer predaja pozemkov vlastníkom bytovky. Žiadosť o odkúpenie
obecných pozemkov je súčasťou príloh zápisnice. Poslanci súhlasili s predajom i spôsobom
prevodu pozemkov a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 102/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov uzavretím kúpnej zmluvy priamym predajom s kupujúcimi a to
a) Karol Pintér rod. Pintér nar. 06.11.1976 a manželka Monika Pintérová rod.
Gálová nar. 01.10.1976 obaja bytom Branovo č. 144 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov,
b) Pavol Holub rod. Holub nar. 11.05.1965 a manželka Oľga Holubová rod.
Kabátová nar. 04.10.1966 obaja bytom Branovo č. 144 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov
c) Ján Engelbrecht rod. Engelbrecht nar. 13.09.1943 bytom Branovo č. 144
d) Alžbeta Gálová rod. Szabová nar. 09.12.1948 bytom Branovo č. 144
Na predaj nehnuteľného majetok obce, a to pozemky vedené katastrom nehnuteľností
pre Obec Branovo v kat. úz. Branovo na liste vlastníctva číslo 1 a to
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- parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. číslo 44/3 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 1558 m2, parc. číslo 44/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 195 m2,
-parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc. číslo 42/102 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 424 m2, parc. číslo 43 – záhrada vo výmere 154 m2,
na liste vlastníctva číslo 878 a to
-parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc. číslo 42/1 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 126 m2,
Nehnuteľnosti na LV číslo 1 CKN parc. číslo 44/3, EKN 42/102, EKN 43, LV číslo
878 EKN parc.číslo 42/1 boli zamerané geometrickým plánom číslo 50/2020 zo dňa
09.06.202 overeným 17.06.2020 pod číslom 788/20, ktorým boli vytvorené nové parcely
registra CKN:
Parc. číslo
Parc. číslo
parc. číslo
parc. číslo
Parc. číslo
parc. číslo
Parc. číslo
Parc. číslo
Parc. číslo

44/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 967 m2
44/12– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m2
44/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 125 m2
44/14 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 122 m2
44/15– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 115 m2
44/16– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 139 m2
44/17– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2
44/19– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 36 m2
44/20– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 36 m2

S tým, že
parc. číslo 44/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m2
a novovytvorené CKN:
Parc. číslo 44/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 967 m2
Budú tvoriť podielové spoluvlastníctvo kupujúcich a) až d) rovným ¼-¼ podielom
novovytvorené CKN:
parc. číslo 44/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 125 m2
Parc. číslo 44/15– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 115 m2
Parc. číslo 44/19– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 36 m2
Budú tvoriť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov kupujúcich pod a) podielom 1/1
novovytvorené CKN:
parc. číslo 44/14 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 122 m2
Parc. číslo 44/20– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 36 m2
Budú tvoriť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov kupujúcich pod b) podielom 1/1
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 15 starostka otvorila diskusiu. Do diskusii sa neprihlásil nikto
z prítomných poslancov. V tomto bode programu starostka obce privítala Moniku Pintérovú,
ktorá prišla poslancom odprezentovať zámer zorganizovania športového podujatia v našej obci.
Monika už niekoľko rokov hrá florbal za Sláviu Nitra, ktorá hrá najvyššiu florbalovú ženskú
súťaž „Hyundai extraligu žien“. Hyundai extraliga žien sa rozhodla podporiť rôzne školy,
škôlky alebo domovy dôchodcov v tých mestách, obciach, kde sa jednotlivé tímy rozhodnú
zorganizovať beh na 200 metrov. Celá akcia spočíva v tom, že hráčky Slávie Nitra musia
prilákať do našej obce najvyšší počet ľudí, ktorí odbehnú 200 metrov. Florbalový tím, ktorému
sa podarí odbehnúť 200 metrov s najväčším počtom ľudí vyhráva. V našej obci sa nachádza
Materská škola, ktorej je riaditeľkou Monikina mamina a preto sa rozhodli podporiť práve našu
MŠ. Ak sa podarí, že by v našej obci odbehlo najviac ľudí, tak do areálu MŠ pribudne náučný
chodník s altánkom. Je to vlastne súťaž jednotlivých družstiev, ktoré hrajú Hyundai extraligu
žien. Organizáciu, financie, propagáciu zabezpečuje Hyundai v spolupráci s jednotlivými
tímami. Od obce potrebujeme priestor a povolenie zorganizovať akciu pod záštitou obce.
Poslanci k organizácii športového podujatia nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu. Pani starostka podotkla, že organizácia podujatia bude závisieť najmä
od aktuálnej situácie COVID.
Uznesenie č. 103/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
športové podujatie.
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. 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:
Bc. Miroslav Lašček v. r.

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

Roman Kalina v. r.

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