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Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 15. decembra 2011 
Ev. číslo: 237/2011 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta 
obce Ing. Peter Baliak. 

Starosta obce konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko na 
zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, z celkového počtu 7. Na zasadnutí OZ boli prítomní aj 
občania: Jaroslav Pôbiš, Braväcovo 19 a Jana Pôbišová, Braväcovo 19. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Procedurálne otázky 

Schválenie programu rokovania 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012 
4. Rozpočet obce na rok 2012 
5. VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 

VZN o obmedzení hazardných hier na území Obce Braväcovo 
Doplnok č. 1 VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú 
opatrovateľskú službu 

6. Plán zasadnutí OZ na rok 2012 
7. Rôzne 
8. Interpelácie 
9. Záver 

 
K bodu 2 – procedurálne otázky, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice 
Starosta obce uviedol navrhovaný program zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
navrhnutý program rokovania bez zmien. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, 
Kuvik, Krajan, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 
Starosta určil za: 

- zapisovateľa zápisnice: Ing. Veronika Ivanková, Mgr. Mária Ľuptáková 
- overovateľov zápisnice: Cabanová, Mgr. Kánová. 

 
K bodu 3 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012 
Plán KČ bol poslancom OZ doručený spolu s pozvánkou. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012. Hlasovanie: za: Cabanová, 
Ing. Kán, Mgr. Kánová, Kuvik, Krajan, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal sa: nikto. Plán KČ je 
prílohou písomnej formy zápisnice. 
 
K bodu 4 – Rozpočet obce na rok 2012 
Počas prerokovania tohto bodu prišla hlavná kontrolórka obce Mgr. Cígerová (17.07 hod.) 
Návrh rozpočtu obce na rok 2012-2014, Návrh programového rozpočtu obce Braväcovo na 
rok 2012-2014, Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce, ako aj  návrh uznesenia boli 
poslancom OZ doručené spolu s pozvánkou. Uvedené dokumenty sú prílohou písomnej formy 
zápisnice. 
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Starosta obce: Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce odo dňa 22.11.2011, pripomienkové konanie skončilo 2.12.2011, do tohto termínu 
neboli doručené žiadne pripomienky. 
Dňa 11.12.2011 doručil Bc. Pôbiš „Závery zo stretnutia finančnej komisie pri Obecnom 
zastupiteľstve v Braväcove, konanej dňa 7.12.2011 v Brezne“. Uvedený zápis je prílohou 
písomnej formy zápisnice. V bode c) FK odporúča OZ a starostovi obce rokovať o doložke 
k rozpočtu obce Braväcovo na rok 2012 (alebo inej forme), ktorá by starostu obce 
oprávňovala v rámci položky 635 Rutinná a štandardná údržba nakladať s obecnými 
prostriedkami pri investíciách s hodnotou väčšou ako 5 000 Eur len na základe predošlého 
súhlasu OZ. V bode d) FK odporúča OZ po zohľadnení pripomienok uvedených v bode a) , b) 
a c), schváliť rozpočet obce Braväcovo na rok 2012 v navrhovanej podobe. 
Vyzval poslancov OZ aby navrhli konkrétne uznesenie, o ktorom dá hlasovať. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby starosta obce vo výdavkovej časti: všeobecné verejné 
služby, rutinná a štandardná údržba, mohol nakladať s obecnými prostriedkami vyššími ako 
5 000 Eur, len na základe predchádzajúceho súhlasu OZ. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, 
Mgr. Kánová, Kuvik, Krajan, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Braväcovo na rok 2012. Hlasovanie: za: 
Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Kuvik, Krajan, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
 
K bodu 5 – VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012, VZN o obmedzení 
hazardných hier na území Obce Braväcovo, Doplnok č. 1 VZN o opatrovateľskej službe 
a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu 
 
VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 
Starosta obce: Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce odo 
dňa 22.11.2011, pripomienkové konanie skončilo 2.12.2011, do tohto termínu neboli 
doručené žiadne pripomienky. 
Dňa 11.12.2011 doručil Bc. Pôbiš „Závery zo stretnutia finančnej komisie pri Obecnom 
zastupiteľstve v Braväcove, konanej dňa 7.12.2011 v Brezne“. V bode a) FK upozorňuje na 
nezrovnalosť v návrhu VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012, kde v § 7 je 
nesprávne uvedené číslo VZN, ktoré sa zrušuje dňom účinnosti novo prijatého predpisu, 
a v bode b) odporúča OZ prehodnotiť zvyšovanie sadzieb daní v rámci návrhu VZN o dani 
z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a upraviť jednotlivé sadzby, konkrétne a) orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady z navrhovaných 2,40 % na 1,80 %, b) trvalé trávne porasty 
z navrhovaných 2,40 % na 1,80 %, g) stavebné pozemky z navrhovaných 0,75 % na 0,60 %. 
 
Ing. Kán: zaslal dňa 7.12.2011 otázky k návrhu VZN o dani z nehnuteľností a k návrhu 
rozpočtu obce. Na uvedené otázky dostal odpoveď dňa 9.12.2011, v ktorej je okrem iného 
uvedené, že aj keď pri OZ je zriadená FK, ako iniciatívny a poradný orgán OZ, hlavne čo sa 
týka prípravy dôležitých noriem ako je návrh rozpočtu, návrhy VZN, do tohto procesu sa FK 
žiadnym spôsobom nezapojila. Taktiež sa tu uvádza, že na základe doporučenia členov FK, 
žiadosti ďalších dvoch členov OZ, bol termín konania OZ posunutý z 8.12.2011 na 
15.12.2011, ale do prípravy návrhu rozpočtu a návrhu VZN sa poslanci nezapojili. 
S uvedeným nesúhlasí. Finančná komisia sa zapojila do tohto procesu, avšak uvítal by lepšiu 
komunikáciu s obecným úradom, napríklad oznámiť, že sa uvedené dokumenty pripravujú 
a podobne. Všimli si aj ostatní poslanci OZ, že v návrhu VZN je podstatný nárast v sadzbách 
daní oproti predchádzajúcemu roku? Je za postupné zvyšovanie sadzieb.  
 
Mgr. Ľuptáková: sadzby daní a ani poplatok za TKO sa nezvyšovali najmenej 10 rokov. 
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Bc. Pôbiš: FK sa stretla dňa 16.11.2011, a odporučila starostovi obce zvážiť posunutie 
termínu posledného tohtoročného zastupiteľstva (na nasledujúci týždeň oproti pôvodnému 
návrhu), s ohľadom na prípravu obecného rozpočtu a možnosť jeho prerokovania. FK sa 
stretla ešte raz a prediskutovala problematiku, spolu s p. kontrolórkou, tým šetria čas, 
vzhľadom k zasadnutiu OZ, keby sa termín OZ neposunul, tak by tu nebol tento dokument -
závery zo stretnutia FK. FK má svoje opodstatnenie, nemá pocit že dali pripomienky neskoro, 
nie je podstatné, z ktorej strany by mal vychádzať prvý impulz, popracuje na určitých veciach, 
jednostrannú kritiku neakceptuje v plnej miere, zo strany FK vždy bol záujem, čo sa týka 
rokovacieho poriadku, nikde nie je napísané, že komisia musí mať rokovací poriadok, zásady. 
Fungujú aj iné komisie, nie len finančná, má pocit, že FK niekomu prekáža. 
 
Starosta obce: k posunutiu termínu OZ: Bc. Pôbiš priniesol dňa 22.11.2011 závery zo 
stretnutia FK 16.11.2011, nebola však vznesená žiadna ústna požiadavka na zmenu termínu 
zasadnutia OZ, neskôr sa dotazoval Ing. Kán telefonicky, potom bola požiadavka na 
posunutie termínu aj zo strany ďalších dvoch poslancov OZ.  
K príprave rozpočtu a VZN obce: prípravu rozpočtu obce a VZN zabezpečujú zamestnanci 
obce a starosta obce. Uvedené dokumenty musia byť zverejnené v zmysle zákona na úradnej 
tabuli a aj na internetovej stránke obce v stanovenom termíne, pre poslancov OZ by preto 
nemal byť problém zistiť, kedy musia byť zverejnené, vzhľadom na to, že poznajú uvedené 
lehoty, ako aj termíny zasadnutí OZ. Na základe uvedeného je zrejmé, kedy prebieha príprava 
rozpočtu a VZN, a v prípade záujmu zo strany poslancov, mohli byť ich pripomienky 
zapracované už v návrhoch uvedených dokumentov.  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 
s pripomienkami vznesenými FK. 
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu FK: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Bc. 
Pôbiš, proti: Kuvik, zdržal sa: nikto. 
Hlasovanie o schválení VZN: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Bc. Pôbiš, proti: 
Kuvik, zdržal sa: nikto. 
Návrh VZN tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. 
 
VZN o obmedzení hazardných hier na území Obce Braväcovo 
Starosta obce: Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce odo 
dňa 22.11.2011, pripomienkové konanie skončilo 2.12.2011, do tohto termínu neboli 
doručené žiadne pripomienky. 
Poslancom bol doručený návrh VZN, informácia o novele zákona o hazardných hrách a tiež 
odporúčanie na zistenie názoru občanov vo svojich obvodoch, na hazardné hry.  
 
Bc. Pôbiš: odporúčanie si váži, zodpovednosť je však na ňom, väčšiny občanov sa 
problematika netýka, iba cez sprostredkované skúsenosti, názory sú viac či menej objektívne 
alebo subjektívne, občania nemajú problém s hazardnými hrami, až do tej fázy kým sa ich to 
netýka osobne. Nie je možné obmedziť hazardné hry všeobecne, a myslí si, že si ľudia vedia 
vybrať, čo je dobré, alebo nie, môžu hrať aj inde. 
 
Mgr. Kánová: niektorí občania sú za ponechanie hracích automatov, iní proti, starší občania, 
hlavne ženy s tým neprichádzajú do styku. 
 
Cabanová: na Podholí je väčšina proti hracím automatom. 
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Krajan:sú rôzne názory, mladší sú za to, aby hracie automaty zostali, starší sú proti, ten kto 
chce, bude hrať aj inde. 
 
Kuvik: oslovil všetkých občanov vo svojom obvode, podľa názorov občanov, je každého vec, 
či hrá, alebo nie, väčšinou sú názory, že im to nevadí, pokiaľ sa ich to osobne netýka, ak však 
má byť pokoj v rodinách, kvôli peniazom, tak by sa mali zrušiť (14-15 je takých, ktorí 
nechajú celú výplatu v automate). Ak však automaty nebudú v Braväcove, budú chodiť hrať 
inde. 
 
Ing. Kán: neoslovil všetkých občanov vo svojom obvode, hovoril len s tými, ktorých stretol: 
myslí si, že ľudia nechodia do roboty preto, aby potom celú výplatu nahádzali do automatu, 
súhlasí s tým, že to ničí rodinu, avšak väčší problém je alkohol, ktorého konzumácia sa nedá 
zakázať, otázka hracích automatov je na rozhodnutí ľudí, a v zmysle novely zákona bude 
pravdepodobne možnosť prevádzkovať hracie automaty len v herniach a kasínach (ak sa 
nezmení zákon). Odkedy sú prevádzkované na území obce a aký príjem do rozpočtu obce 
prinášajú? 
 
Starosta obce: viac ako 15 rokov, príjem je približne 1 800 Eur/ročne. 
 
Jaroslav Pôbiš, majiteľ nehnuteľnosti: Hracie automaty zdedili od obce, myslí si, že VZN je 
predložené preto, lebo on je majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sú automaty. Zisťovanie názoru 
od občanov, je dosť smiešne, poslanci majú možnosť niečo zakázať, tak hneď to zakážu, 
občania sa dokážu rozhodnúť sami, či chcú hrať, alebo nie. Nikdy nebola vznesená žiadna 
sťažnosť na automaty, v Braväcove hrajú hráči s rozumom,  niečo vhodia a niečo vyberú. Ak 
budú automaty v Braväcove zakázané, občania pôjdu hrať na Beňuš, alebo inde.  
 
Starosta obce: návrh VZN bol pripravený na OcÚ, poslanci dostali doporučenie, aby zistili 
názor od občanov, OZ reguluje a usmerňuje podnikanie v obci, je veľký nárast závislých ľudí 
od automatov a pribúda aj liečební, v ktorých sa musia liečiť. Nie je proti Jaroslavovi 
Pôbišovi, ale proti automatom. Podľa vyjadrení zástupcov firmy Barbot, je výhodné ponechať 
automaty v Braväcove. 
 
Jana Pôbišová, prevádzkovateľka Pohostinstva pod Hruškou: niekedy sú automaty vypnuté aj 
celý deň, a nikto nehrá, je to na rozhodnutí každého občana, či bude hrať.  
 
Hlavná kontrolórka: v prípade, ak sa nezmení zákon, ako chcete realizovať prevádzkovanie? 
 
Jaroslav Pôbiš: je ešte viac možností, je na poslancoch OZ, aby sa zamysleli nad tým, že to 
odopierajú občanom, ktorí chcú hrať, a v prípade, ak nebudú automaty v Braväcove, pôjdu 
hrať inde. 
 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo VZN o obmedzení hazardných hier na území obce 
Braväcovo. Hlasovanie: za: nikto, proti: nikto, zdržal sa: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, 
Kuvik, Krajan, Bc. Pôbiš. 
Návrh VZN tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. 
 
Doplnok č. 1 VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú 
opatrovateľskú službu 
Poslancom bol doručený návrh doplnku VZN. Obec Braväcovo patrí pod spoločný úrad na 
Heľpe, p. Lilková, ktorá organizuje opatrovateľskú službu v obciach združených v spoločnom 
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úrade, doporučila  každej obci zvýšenie poplatku, ktorý hradia opatrované osoby obci, v obci 
Braväcovo by išlo o zvýšenie z 0,50 Eur/hodina, na 0,70 Eur/hodina. Zvýšenie môže 
čiastočne pokryť náklady na navýšenie miezd vo výdavkovej časti rozpočtu, nakoľko sa 
zvyšuje minimálna mzda na 327 Eur.  
 
Hlavná kontrolórka: obec bude vždy doplácať na OS, je to sociálna služba, v súčasnosti je 
opatrovaných 6 ľudí. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe 
určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, 
Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Bc. Pôbiš, proti: nikto:, zdržal sa: nikto. 
Návrh doplnku tvorí prílohou písomnej formy zápisnice. 
 
K bodu 6 – Plán zasadnutí OZ na rok 2012 
Poslancom bol predložený návrh plánu zasadnutí na rok 2012. 
Bc. Pôbiš: navrhuje posunutie času konania na 18. hodinu od 4. do 10. mesiaca, nakoľko je 
podľa neho po 21. hodine znížená schopnosť vnímania. Môžu byť aj piatky. 
 
Ing. Kán: súhlasí s piatkami, avšak môžu byť aj štvrtky, vzhľadom na to, že úradné hodiny sú 
v piatok len do 12. hod. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2012 so zmenami, ktoré boli 
navrhnuté počas rokovania. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, 
Kuvik, Bc. Pôbiš. Proti: nikto. Zdržal sa: nikto. Plán zasadnutí na rok 2012 tvorí prílohu 
písomnej formy zápisnice. 
 
K bodu 7 – Rôzne, k bodu 8 - Interpelácie 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o: 
- rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ohľadom určenia maximálnej ceny za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, maximálna cena na rok 2012 je 0,4577 
Eur/1 m³. Je to nižšia cena oproti minulému roku (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
stanovil na rok 2011 cenu 0,7417 Eur/1 m³, OZ schválilo cenu 0,70 Eur/1 m³).  
Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
v roku 2012 vo výške 0,4577 Eur/1 m³. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, 
Krajan, Kuvik, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 
- zmene vo výške spoluúčasti na financovaní domácich kompostérov, po fakturácii od 
dodávateľa kompostérov, spoluúčasť sa zvýšila o 293,40 Eur, je potrebné zrušiť 
predchádzajúce uznesenie o spoluúčasti, kompostéry budú dodané do konca tohto roka. 
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 23/11, bod 7 a schválilo na financovanie akcie 
„Domáce kompostovanie v obci Braväcovo“ spoluúčasť vo výške 1 568 Eur. 
Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Bc. Pôbiš, proti: nikto, 
zdržal sa: nikto. 
 
- zaslaní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve p. Jánovi Šperkovi, Beňuš 258, v zmysle uznesenia 
č. 31/11, bod 2. 
- pripomienke k zápisu zo stretnutia FK dňa 16.11.2011: p. Kán je Ing. nie Mgr., a OZ 
nemôže uzatvárať zmluvu (bod b), na území obce fungujú občianske združenia, dobrovoľné 
organizácie a spolky nie „zložky“, ohľadom zavedenia knihy návštev v obecných budovách: 
podľa informácií od bývalej p. starostky Valérie Šperkovej, bola zavedená kniha návštev pre 
STK v budove ZŠ, a doteraz ju nevidel, a ani v nej nie je nikto zapísaný. K bodu g) 15 Eur, 25 
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Eur, ak nemajú poslanci OZ iné návrhy, je potrebné pripraviť návrh VZN, respektíve doplnok 
k VZN o poplatkoch vyberaných na území obce. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo sadzby vyberané za použitie priestorov amfiteátra, podľa 
návrhu FK: 
Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Bc. Pôbiš, proti: nikto, 
zdržal sa: nikto. 
- pripomienke k zápisu zo stretnutia FK dňa 7.12.2011: podľa jeho informácií bolo stretnutie 
8.12., nie 7.12. 
- pripomienke k zápisu zo zasadnutia športovo-kultúrnej komisie, v zápise je uvedené 
kultúrno - športová komisia, pričom má byť športovo – kultúrna komisia. Komisia si schválila 
za predsedu Mgr. Silviu Kánovú. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Mgr. Silviu Kánovú za predsedu športovo – kultúrnej 
komisie. Hlasovanie: za: Cabanová, Ing. Kán, Krajan, Kuvik, Bc. Pôbiš, proti: nikto, zdržal 
sa: Mgr. Silvia Kánová. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s pripomienkami k fungovaniu STK Sokol: 
„Neviem, či poslanci OZ vedia, a ak áno, kedy schválili, že obec má zabezpečovať okrem 
poskytnutia priestorov v bývalej ZŠ, aj vykurovanie. Pán Bc. Pôbiš hrubo zasiahol do 
kompetencií starostu obce, keď riadil pracovnú náplň údržbára – kuriča počas tejto zimnej 
sezóny bez vedomia starostu obce. Aj 26.11.2011 (sobota: deň zápasu, po zákaze kuričovi 
vykurovať celé poschodie) mi telefonoval p. Pôbiš, že to zabudol od jari predniesť na OZ, 
a oznámiť to aj mne. Po prísľube, že za prácu kuriča zaplatia, som kúrenie povolil, s tým, že 
potrebujem do konania najbližšieho OZ, oznámiť včas termíny zápasov a potreby 
vykurovania. Dňa 3.12.2011 o 13.00 hod. telefonát od kuriča, ktorý bol mimochodom 
odcestovaný viac ako 100 km, že dostal požiadavku od p. Pôbiša vykurovať na ten istý deň 
o 16.30 hod. Vyhovel mu. Dňa 10.12.2011 nikto nevolal, ale kuriča som poslal vykurovať.  
Záver:  

1. je potrebné zaplatiť náhradu za mzdu kuriča za 3 soboty, spolu 7 hodín (Bc. Pôbiš 
sľúbil, že zaplatí do konca roka 2011), finančná čiastka bude p. Bc. Pôbišovi 
oznámená po vypočítaní mzdy 

2. Nakoľko v STK Braväcovo pôsobia okrem 3 hráčov, výhradne cudzí hráči, zmenil sa 
pôvodný zámer venovať a rozvíjať tieto športové aktivity pre mládež z Braväcova 
a z Beňuša, navrhujem OZ, aby v prípade pokračovania STK v takom zložení, ako 
doteraz, poskytovať priestory (energie, kurič) za úhradu, ktorá bude zaplatená vopred. 

3. Zo strany STK je potrebné osloviť zástupcov tých obcí, ktorých občania u nás hrávajú 
o finančný príspevok. 

 
Kde je zošit (kniha návštev), zavedený za p. starostky, kto rozbil okno na chodbe, prečo je 
v priestoroch STK neporiadok? Obec sa snaží šetriť, máme problém dať pár eur deťom, našim 
ľuďom, ktorí sa aktívne zapájajú do kultúrnych a športových aktivít a podporujeme cudzích, 
je to v poriadku? Viete aké sú náklady na svietenie skoro celého poschodia, používanie WC, 
vykurovanie (drevo, uhlie, mzda kuriča) ? V telocvičniach a halách v iných obciach, mestách 
sa bežne platí za prenájom priestorov. 
Okrem toho, p. Bc. Pôbiš sľúbil, že zašle aktualizované informácie o STK Sokol, ktoré budú 
zverejnené na internetovej stránke obce, dodnes tak neurobil, rovnako ako sľúbil, že doručí 
súpisku hráčov STK Sokol a harmonogram zápasov a tréningov“   
 
Starosta obce oboznámil prítomných s pripomienkami k zloženiu finančnej komisie: 
„Neviem, či poslancov OZ Braväcovo nezaujíma, alebo im je to jedno, koho si zvolili 
29.9.2011 za člena FK pri OZ. V prvom rade je čudné, že sa nenašiel v našej obci vhodný 
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kandidát, preto bolo treba hľadať mimo územia obce, v druhom rade, keď už k tomu došlo, 
bolo povinnosťou p. Bc. Petra Adamského, aby sa Vám po svojom zvolení predstavil osobne 
na najbližšom rokovaní OZ. Ja osobne ho nepoznám, nič proti nemu nemám, no mám vážne 
pochybnosti o jeho vedomostiach vo vzťahu k Obci Braväcovo, jej životu, potrebám rozvoja, 
vyjadrovaniu sa k rozpočtu, miestnym daniam, k VZN. Nepozná vzťahy jednotlivých spolkov 
a združení, nemôže reálne posúdiť ich požiadavky. Vy nie?“ 
 
Bc. Pôbiš: k uvedenému sa vyjadrí aj písomne, a doručí stanovisko na OcÚ, aj poslancom. 
Zavedenie zošita pre STK nie je to isté ako zavedenie knihy návštev. Zavedenie knihy návštev 
má svoje opodstatnenie, bude však potrebné vykonávať kontrolu, či budú tí, čo využívajú 
obecné priestory zapísaní v knihe. Je to potrebné zaviesť pre všetky zložky, ktoré využívajú 
obecné priestory, ide o sprehľadnenie a rovnaký prístup ku všetkým. K zloženiu FK: na 
predošlých zasadnutiach OZ neboli vznesené námietky voči členstvu Bc. Adamského, 
menovaný chcel prísť na dnešné zasadnutie OZ, ale nemohol, absolvoval 3 stretnutia FK, 
prispel mnohými vecami, nie je domáci, ale práve preto sa na určité veci pozerá inak, 
s nadhľadom a odstupom, prinesie reálne podnety a názory.  
K fungovaniu STK Sokol: Názory, ktoré  odzneli na zasadnutí OZ považuje za jednostranné, 
v prospech záujmu, ktorý je sledovaný, neboli dotiahnuté vzťahy aj s inými zložkami. 
 
Starosta obce: v predchádzajúcom období, keď bol poslancom OZ nevstupoval do toho, ako 
p. starostka riešila vykurovanie budovy ZŠ počas tréningov a zápasov STK, preto sa pýta 
poslancov, či vedia o tom, ako to vlastne funguje? Ak poslanci odhlasujú fungovanie STK za 
súčasných podmienok, bez platenia za energie a ostatné náklady, pozastaví plnenie uznesenia 
v zmysle zákona o obecnom zriadení. 
 
Ing. Kán: nevie si predstaviť, že zavolá hocijaký občan z Braväcova, a zamestnanec – údržbár 
ide na jeho pokyn kúriť? Bc. Pôbiš mal oznámiť požiadavky v predstihu. 
 
Bc. Pôbiš: Do budovy nechodia hrávať cudzí ľudia, má to svoju genézu, sú to ľudia, ktorí 
zakladali klub STK, a hrali tu už pred 5 rokmi, nenazýval by ich cudzími, práca s mládežou je 
prioritou, spolupracuje s niektorými školami, v prípade ZŠ Beňuš nebol problém len v ňom, 
neakceptovali jeho ponuku. Mladí chlapci z Braväcova, hoci mali reálne možnosti aj 
schopnosti, prestali chodiť hrávať, a aj preto že miestni majú takýto postoj, situácia je taká 
aká je. S p. starostkou mali ústnu dohodu, ktorá platila počas jej pôsobenia vo funkcii, zatiaľ 
nepripravil spôsob fungovania, pretože si myslel, že na jeseň už budú vyriešené vzťahy so 
zložkami. Do najbližšieho zasadnutia OZ požaduje finančné vyjadrenie nákladov na 
prevádzku budovy ZŠ, za predpokladu, že by tam nebol STK Sokol. 
Ohľadom Obecných novín: 15.12. je uzávierka, t.j. dnes, treba dohodnúť stretnutie RR. Od 
starostu počul zatiaľ len samé negatíva na adresu novín.  
 
Ing. Kán: Dňa 7.12.2011 zaslal starostovi obce interpelácie – otázky, vznesené  na zasadnutí 
OZ dňa 10.11.2011. Ohľadom odpovedí starostu obce ohľadom amfiteátra: Chce počuť názor 
starostu obce, či by si vedel predstaviť prenájom amfiteátra FO, alebo PO? 
 
Starosta obce: nepolemizoval by nad tým, pre koho je amfiteáter, ak nie pre BKZ Bukovinka? 
Je to vždy predmetom zasadnutia OZ. 
 
Ing. Kán: ohľadom hokejového ihriska: je to potrebné, pripravila sa iná plocha, nemusí to byť 
predmetom zasadnutia OZ, stačí zvolať pár ochotníkov na brigádu. 
Starosta obce: akú aktivitu v tejto oblasti vyvíjal v minulosti? 
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Ing. Kán: bol stavať mantinely, polievať, dohodli si služby, atď. 
Ing. Kán: ohľadom zimnej údržby miestnych komunikácií, či starosta oslovil subjekty, ktoré 
by mohli uvedenú činnosť realizovať. 
 
Starosta obce: oslovil PD so sídlom v Beňuši, LESY SR, š. p. - OZ Beňuš, Miestne 
prevádzkárne, s.r.o., Obec Polomka, Družstvo vlastníkov oviec. Zmluva s DVO je zverejnená 
na internetovej stránke obce od 6.12.2011. 
 
Mgr. Kánová: má požiadavku vznesenú členkami MS SČK na zakúpenie prietokového 
ohrievača do kultúrneho domu, nakoľko je tam potrebná teplá voda. 
 
Starosta obce: obec to zabezpečí, zakúpi v novom roku. 
 
Cabanová: či je potrebný betónový stĺp v Podholí, pri rodinnom dome, súpisné číslo 5. 
 
Starosta obce: zistí uvedenú situáciu, prerokouje so SSE, a.s. 
 
Krajan: či sa nedajú zdvihnúť drôty pri lipách, pri budove Kultúrneho domu. 
 
Starosta obce: zistí situáciu, o aké drôty sa jedná. 
K spolupráci s firmou Brantner Gemer: Nádoby na komunálny odpad budú doručené do 
domácností na začiatku roka 2012, tomu bude predchádzať informovanie občanov, aj 
v obecných novinách 
 
Ing. Kán a Bc. Pôbiš: ako členovia komisií pri OZ, sa vzdávajú odmeny za rok 2011. 
 
Mgr. Kánová: uviedla, že všetci členovia športovo – kultúrnej komisie sa vzdávajú odmeny za 
rok 2011. 
 
K bodu 9 - Záver 
Zapisovateľka Mgr. Ľuptáková prečítala uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré tvoria prílohu 
zápisnice. Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a rokovanie 
OZ ukončil. 
 
Zapísala: Ing. Veronika Ivanková 
 
 
 
 
 Ing. Peter Baliak, v. r. 
    starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: Oľga Cabanová, v.r. overila dňa 4.1.2012 
             

                      Mgr. Silvia Kánová, v.r. overila dňa 4.1.2012 
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Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  15. decembra  2011             
 
 

Uznesenie č. 34 /11 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Braväcovo na rok 2012 
2. rozpočet obce Braväcovo na roky 2013-2014 
3. programový rozpočet obce Braväcovo  na roky 2013-2014 

 
Uznesenie č. 35 /11 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
s c h v a ľ u j e 

1. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Braväcovo na I. polrok 2012 
2. plán zasadnutí  Obecného zastupiteľstva Braväcovo na rok 2012 
3. za predsedu športovo-kultúrnej komisie Mgr. Silviu Kánovú 

 
Uznesenie č. 36 /11 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
s c h v a ľ u j e 

1. aby starosta obce bol oprávnený nakladať s verejnými prostriedkami vo výdavkovej 
časti, všeobecné verejné služby, položka 635 – rutinná a štandardná údržba,  pri 
výdavkoch vyšších ako 5000 eur, len na základe predošlého súhlasu obecného 
zastupiteľstva  

2. rozpočet obce Braväcovo na rok 2012 v členení: 
bežné príjmy       - 231.438,00 € 
bežné výdavky    - 231.438,00 € 
kapitálové príjmy -        250,00 € 
kapitálové výdavky -     250,00 € 

3. programový rozpočet na rok 2012 
 

Uznesenie č. 37 /11 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
s c h v a ľ u j e 

1. pozmeňovací návrh finančnej komisie k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti na 
kalendárny rok 2012, § 3 – sadzba dane nasledovne: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      - 1,80 % 
b) trvalé trávne porasty                                          - 1,80 %  
c) stavebné pozemky                                              - 0,60 % 

2. VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 
3. doplnok č. 1 k VZN č. 7/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za 

poskytovanú opatrovateľskú službu 
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Uznesenie č. 38 /11 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
s c h v a ľ u j e 

1. cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo 
vo výške 0,4577 €/m³  na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 
 

2. zrušenie uznesenia OZ č. 17/2010, bod 4,  zo dňa 18. júna 2010 
 

Uznesenie č. 39 /11 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
s c h v a ľ u j e 

1. na financovanie akcie „Domáce kompostovanie v obci Braväcovo“ spoluúčasť obce 
Braväcovo vo výške 1.568,00 € 

 
2. zrušenie uznesenia OZ č. 23/11, bod 7, zo dňa 29. septembra 2011 

 
Uznesenie č. 40 /11 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
n e s c h v a ľ u j e 

1. VZN č. 3/2011 o obmedzení hazardných hier na území obce Braväcovo 
 
 

Uznesenie č. 41/11 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
o d p o r ú č a 

1. starostovi obce, vypracovať návrh VZN o používaní amfiteátra nasledovne: 
a) sadzba 15,00 €  pre FO alebo  PO za použitie amfiteátra  na 1 deň 
b) sadzba 25,00 € pre FO alebo PO za použitie amfiteátra na 2 dni   

 
 
Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 
 
 
 
 

Ing. Peter Baliak, v. r. 
           starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  Oľga Cabanová, v.r. overila dňa 4.1.2012 
             

                       Mgr. Silvia Kánová, v.r. overila dňa 4.1.2012 

 
 


