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Zápisnica 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 29.júna 2011 

Ev.číslo: 135/2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

     Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal 

starosta obce Ing. Peter Baliak. 

     Starosta obce uviedol navrhovaný program mimoriadneho zasadnutia. Navrhovaný 

program bez zmien schválili všetci prítomní poslanci (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, 

Krajan, Kuvik, Ľupták). Starosta obce konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné, 

nakoľko na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, z celkového počtu 7. 

 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Prerokovanie žiadosti o zriadenie Súkromného centra voľného času 

4. Prerokovanie žiadosti FK Sokol Braväcovo o zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na 

súťažný ročník 2011/2012 

5. Záver 

 

K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za: 

- zapisovateľa zápisnice:  Máriu Ľuptákovú 

- overovateľov  zápisnice: Kuvik, Ing. Kán 

 

K bodu 3 – Prerokovanie žiadosti o zriadenie Súkromného centra voľného času 

Poslanci OZ boli informovaní o možnosti zriadenia súkromného centra voľného času na 

rokovaní OZ dňa 26.05.2011, kde poslanci OZ odporučili starostovi obce zaslať žiadateľovi 

zamietavé stanovisko. Na základe iniciatívy prezidenta klubu FK Sokol Braväcovo sa dňa 

28.06.2011 konalo neformálne stretnutie za účasti starostu obce, poslancov OZ a žiadateľom 

o zriadenie SCVČ s p.Šabom, kde ich žiadateľ oboznámil s podmienkami prevádzkovania 

SCVČ. Zo strany obce v prípade kladného stanoviska je potrebné prijať uznesenie ešte do 

konca júna 2011. Prítomní poslanci sa dohodli na tom, že sa budú informovať o doterajších 

skúsenostiach  so zriadením SCVČ  v obci Čerín (zriadené SCVČ p.Šabom), prípadne sa budú 

dotazovať na išpekcii školstva. Opätovné  prerokovanie žiadosti bolo predmetom 

mimoriadneho zasadnutia OZ, kde starosta obce informoval prítomných poslancov 

o telefonickom rozhovore so starostom obce Čerín, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že SCVČ 

je v ich obci zriadené už 3 roky, pre potreby obce boli vyčlenené finančné prostriedky vo 

výške 10 % zo sumy 170,- €, výška príspevku na jednotlivé roky je závislá od počtu 

zapísaných detí do jednotlivých krúžkov, obci Čerín finančné prostriedky veľmi pomohli. 

V obci Čerín poslanci rozhodli o zvýšení čiastky pre obec z 10 % na 20 % a p. Šabo sa 

rozhodol činnosť SCVČ ukončiť.  Starosta obce informoval prítomných poslancov aj 

o telefonickom rozhovore s p..Dubínyovou – išpektorkou školstva (neboli porušené žiadne 

predpisy).  V priebehu rokovania bodu prišiel na mimoriadne zasadnutie OZ aj poslanec 
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p.Pôbiš. Nakoľko boli  podané aj iné informácie o prevádzkovaní CVČ ako na zasadnutí OZ 

dňa 26.5.2011, všetci prítomní poslanci (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, 

Ľupták a Pôbiš) schválili zriadenie Súkromného centra voľného času v obci Braväcovo.  

 

  

K bodu 4 –  Prerokovanie žiadosti FK Sokol Braväcovo o zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na 

súťažný ročník 2011/2012 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť FK Sokol Braväcovo o zvýšenie dotácie 

z rozpočtu obce a žiadosť tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. Všetci prítomní poslanci 

(Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Ľupták a Pôbiš) schválili dodatočnú 

dotáciu na rok 2011 pre FK Sokol Braväcovo vo výške 1.000 €. 

Po prerokovaní žiadosti navrhol poslanec p.Pôbiš  ešte jeden bod programu týkajúci sa 

vydávania novín obce Braväcovo.  

- starosta obce – nakoľko sú to noviny obce, koncept novín by mal vidieť aj starosta obce, 

prípadne niekto z obecného úradu, poslanci na zasadnutí OZ schválili vydanie 3 čísiel, max. 

do finančnej čiastky 200,- €/jedno číslo, zloženie redakčnej rady? názov novín? verejné 

obstarávanie? anketa o názve nebola doposiaľ uverejnená na internetovej stránke obce, 

nakoľko šéfredaktor p. Pôbiš nepriniesol na obecný úrad podklady na zverejnenie ankety 

- p. Pôbiš – názov by mohol byť „čvo sa mi stálo“, s podnázvom občasník pre občanov 

Braväcova, konečné slovo o obsahu novín by mala mať redakčná rada, mal by tam byť niekto 

zo zastupiteľstva a z vonku 

- Ing. Kán – v zápisnici OZ z 26.5.2011 sa uvádza, že obstaranie tovarov a služieb do 999,- € 

nemusí byť formou prieskumu trhu, navrhol za člena redakčnej rady starostu obce a Elenu 

Ľuptákovú (knihovníčka obce). Všetci prítomní poslanci (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, 

Krajan, Kuvik, Ľupták a Pôbiš) schválili za členov redakčnej rady Ing. Petra Baliaka a Elenu 

Ľuptákovú 

- Mgr. Kánová – názov novín Braväčan, k názvu sa priklonilo viac prítomných poslancov 

 

K bodu 5 – Záver 

Zapisovateľka prečítala uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré tvoria prílohu zápisnice. Starosta 

obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončil.  

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

                                                                                                Ing. Peter Baliak, v. r. 

                                                                                                     starosta obce 

                                                                                         

 

 

Overovatelia: Ivan Kuvik                  overil dňa  7.7.2011 

 

                       Ing. Miroslav Kán      overil dňa 6.7.2011 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Uznesenia 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 29.júna 2011 

 

Uznesenie č. 16/11 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

s ú h l a s í  
1. so zriadením súkromného centra voľného času na území obce Braväcovo od 

01.09.2012, ktorého zriaďovateľom bude OZ Športová akadémia mládeže, Tulská 28, 

Banská Bystrica  

 

 

 

Uznesenie č. 17/11 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

s c h v a ľ u j e 

1. dodatočnú dotáciu na rok 2011 pre FK Sokol Braväcovo vo výške 1000,- € 

2. redakčnú radu v zložení: Ing. Peter Baliak a Elena Ľuptáková 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Peter Baliak, v. r. 

                                                                                                     starosta obce 

                                                                                         

 

 

Overovatelia: Ivan Kuvik                overil dňa 7.7.2011 

 

                       Ing. Miroslav Kán     overil dňa 6.7.2011 

 

 

 

 

 


