
Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo

 BRAVÄČANBRAVÄČAN 44
ROČNÍK III DECEMBER 2013

Vážení spoluobčania,
Dovoľte mi v krátkosti informovať Vás o akti-

vitách obce za posledný štvrťrok tohto roku. O 
záveroch z rokovaní Obecného zastupiteľstva 
sa dočítate v samostatnej časti obecných novín 
a tiež sú pravidelne zverejňované na úradnej 
tabuli, sú prístupné na OcÚ Braväcovo a na 
internetovej stránke obce. 

V jesenných mesiacoch sme sa na OcÚ 
okrem každodenných povinností venovali spra-
covávaniu žiadostí o dotácie a to na EF MŽP 
SR , jednu na budovanie kanalizácie a druhú 
žiadosť na riešenie odpadového hospodár-
stva a rozšírenia separácie TKO. Ďalej boli 
spracované ďalšie žiadosti, žiadosť o dotáciu na VÚC Banská Bystrica na výmenu 
drevených šindľov na Amfi teátri, žiadosť na MV SR na rozšírenie kamerového 
systému v obci o ďalšie tri kamery, žiadosť o dotáciu z POD ( programu obnovy 
dediny) na dobudovanie stredu obce, žiadosť na MK SR na internetizáciu obecnej 
knižnice a doplnenie knižničného fondu. Všetky boli podané na príslušné inštitúcie 
v stanovených termínoch.

Na poslednom OZ v tomto roku dňa 11.12.2013 bol schválený rozpočet na rok 
2013 až 2016, boli tiež schválené najdôležitejšie VZN, VZN o miestnych daniach 
na rok 2014, VZN o poplatku za komunálny odpad. 

Miestne dane obec pre budúci rok nezvyšuje. Poplatky za komunálny odpad na 
rok 2014 sa zvyšujú minimálne (8 centov/osoba/rok), a to aj napriek tomu, že sme 
museli pristúpiť k podpisu dodatku ku zmluve so spoločnosťou BrantnerGemer 
s.r.o., v ktorom bola dohodnutá cena 60 eur za 1 tonu bez DPH, oproti 53 eur za 
tonu bez DPH, ktorú sme platili doposiaľ. V porovnaní s ostatnými obcami Horehro-
nia, aj po zvýšení jednotkových cien za 1 t TKO, máme vyrokovanú najnižšiu cenu. 
Toto navýšenie nebolo potrebné preniesť na občanov z dôvodu zodpovedného 
prístupu občanov k separovaniu, čím sme dosiahli zníženie celkového množstva 
TKO oproti roku 2012 o 20 %.V inej časti našich obecných dávame do pozornosti 
zmeny pri triedení plastov pre nasledujúce obdobie.

Za pár dní sa skončí rok 2013. Všetkým Vám želám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich rodín a blízkych. Do nového roku prejem všetkým spolu-
občanom hlavne pevné zdravie, úspechy na pracoviskách, pohodu v rodinách a 
splnenie plánov a predsavzatí.

Peter Baliak – starosta obce

Očami starostuOčami starostu

M – BRAVO
Vás pozýva 

25. decembra 2013
o 18.30 do kultúrneho domu v Braväcove.

na premiéru divadelného predstavenia
Carla Goldoniho,

Rozkošná príhoda
Hrajú: 

Radka Vrbovská, Monika Matulíková, Alena Šperková, 
Miroslav Kán, Ján Ľupták, Vladimír Vrbovský a Juraj Gašperan

Texty sleduje: Silvia Kánová
Príprava a réžia: Juraj Gašperan

Vstupné: 1,- Є a 0,5 Є
Predpremiéra predstavenia: 
25. decembra 2013 o 15:00

Repríza predstavenia: 
5.januára 2014 o 18:30 v kultúrnom dome v Braväcove.

Vstupné: 1,- Є a 0,50 Є

Čas sviatočný, výnimočný a zázračný, 
ktorý sa s nehou v tichosti blíži k nám. 
Do našich domovov, príbytkov, do na-
šich duší, pocitov... k nám, rodinám, de-
ťom, príbuzným, priateľom a známym.
Čas, kedy sa aspoň na chvíľu sna-

žíme zastaviť sa a vychutnať si čaro 
Vianoc. Vianočné dni plné vône koláčov, 
kapustnice, vyprážaných rýb a ostat-
ných dobrôt precitnú do Štedrého dňa. 
Ten nech nám prináša pohodu a pokoj 
pri sviečkach Betlehemského svetla 
v kruhu našich najbližších.

Naši predkovia prežívali obdobie Via-
noc napriek skromnejším možnostiam 
plnšie a bohatšie ako je tomu dnes. Za-
kladali si na dodržiavaní tradícií a zvy-
kov, ktoré sú už v súčasnosti na ústupe.

V minulosti štedrovečerná hostina 
mala svoje ustálené poradie. Zo šted-
rovečerných jedál každý musel jesť 
alebo ich aspoň ochutnať. Táto prax 
symbolizovala poriadok, disciplínu 
a spolupatričnosť – pokojné spoluna-
žívanie rodiny. Tento pekný zvyk bol 
najmä v slovenských rodinách samo-
zrejmosťou. Ak sa niektorý člen rodiny 
nemohol zo závažných príčin zúčastniť 
na štedrovečernej hostine, gazdiná pre-

Štedrý večer nám nastal...
strela aj preňho a jeho miesto ostalo pri 
stole prázdne. Aj to svedčí o súdržnosti 
rodiny. Bol to symbol vzájomnej úcty 
a lásky. Zo starých záznamov vieme, 
že na štedrovečernú hostinu sa všetci 
vandrujúci členovia slovenských rodín 
usilovali vrátiť aj zo vzdialených oblastí 
krajiny alebo zo zahraničných ciest. Po-
dobných zvykových a nasledovaniahod-
ných prvkov je ešte viac, ale moderná 
doba ich vytláča z našich rodín.

Jednou dodnes zachovanou tradíciou 
starých štedrovečerných hostín je šted-
ro prestretý stôl. Pomenovanie Štedrý 
večer nám signalizuje, že pre tento 
čas je príznačná hojnosť, bohatosť, že 
je to chvíľa, keď človek ochotne a rád 
dáva iným. Je to večer darov a štedrostí 
v rozmanitom ohľade.

Rozličné povery a zvyklosti v súvis-
losti s jednotlivými jedlami neboli všade 
rovnaké, no vo väčšine prípadov nájde-
me viac spoločných čŕt.

Štedrovečerná hostina sa začala 
obyčajne modlitbou a prípitkom. Pri 
prípitku si chlapi i ženy pozerali navzá-
jom do očí a v duchu si priali, aby celá 
rodina aj o rok mohla byť takto pokope. 
Donedávna bolo starým zvykom zjesť 

po prípitku kúsok chleba alebo koláča 
a oblátku s medom. Požívanie oblátok 
malo zabezpečiť pre rodinu pokoj, ra-
dosť a duševnú čistotu.

Medu sa vo väčšine prípadov pripiso-
vala magická sila a konzumovali ho pre 
posilňovanie lásky a dobrých vzťahov 
v rodine. Všeobecne sa kládol veľký 
dôraz na symboliku konzumovania 
medu, ktorý sa jedol preto, „aby ľudia 
boli ako med“.

Za podobné obradné jedlo sa pokladal 
aj cesnak. Pripisovala sa mu, a ešte aj 
dnes pripisuje, zvláštna magická, liečivá 
vlastnosť. Staršia generácia verila, že 
kto sa na Vianoce najedol cesnaku, 
zabezpečil si na celý rok zdravie i do-
statok síl na akúkoľvek fyzickú prácu. 
Dosť rozšírený bol názor, že cesnak 
odháňa sedmoraké choroby a ochra-
ňuje človeka pred rôznymi neduhmi. 
Obľúbenosť a úctuk cesnaku preberá 
aj naša dnešná generácia.

Tradičným jedlom ďalej boli opekance 
ochucované makom a medom. Kedysi 
tomuto vianočnému jedlu pripisovali 
silu, zdravie, hojnosť a zveľadenie 
majetku. Dnes už opekance takúto 
funkciu stratili, no svoju popularitu 
a obľúbenosť si zachovali až dodnes. 
Po spomínaných pokrmoch prišla na 
rad kapustnica. Hlavnú príchuť slo-
venskej kapustnici dodávali huby, 
ktoré v pôstnom období nahrádzali 
vlastne mäso. Bola rozšírená povera, 
že konzumované huby zabezpečovali 
chudobným stálu prácu, ako aj dobrú 
úrodu v nasledujúcom roku.

Ďalší pokrm – ryby predstavujú už nie-
koľko desaťročí tradičný štedrovečerný 
pokrm. Podávanie kaprov na štedrove-
černý stôl sa údajne začalo udomácňo-
vať v rokoch po prvej svetovej vojne. 
Iniciátormi boli české rodiny, ktoré sa 
prisťahovali na Slovensko.

Neodmysliteľnou obradnou „pochúť-
kou“ štedrovečerných hostín bolo ovo-
cie a to čerstvé aj sušené. Na to sa 
viazalo veľa povier, napr. podľa tvaru 
jadra orecha či jablka sa predpovedalo 
zdravie toho-ktorého člena rodiny. Dnes 
sa už okrem tradičných druhov ovocia 
hodne konzumuje aj južné ovocie, ale 
k tomu sa už neviažu nijaké povery.

Štedrá večera si dodnes zachovala 
veľa tradičných jedál, z ktorých sa mno-
hé podstatne zjemnili a doplnili. Povery, 
ktoré sa k nim viazali z pamäti ľudu ešte 
nevymizli a pomaly sa prispôsobujú 
zmenám v našej spoločnosti.

Žijeme v uponáhľanom svete a aj to 
prepotrebné pozastavenie sa počas 
Vianoc býva akési krátke, ako by to bol 
len predĺžený víkend. Čaro Vianoc sa 
znásobí, ak ich budeme prežívať spo-
ločne so svojimi najbližšími a nezabú-
dať pritom aj na zvyky našich predkov.

(VŠ)
V tie vianočné sviatky 
poviem vám vinš krátky:
Pán Kristus je narodený, 
tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme 
a slávu prespevujme,
to mu bude premilé, 
dá nám sviatky šťastlivé.
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Naši 
jubilanti

V treťom  štvrťroku tohto ka-
lendárneho roka sa pekného 
jubilea dožili naši občania.
V mene obce i kolektívu re-
dakčnej rady im zo srdca 
blahoželáme.

50 rokov
Štefan Pôbiš
Boris Srnka

Anna Libicová
Štefan Ľupták

55 rokov
Elena Pôbišová

60 rokov
Elena Gašperanová

Marta Ľuptáková
Jaroslav Caban

65 rokov
Pavol Tréger

Anna Pauliaková
70 rokov

Margita Fašková
85 rokov

Anna Pôbišová
(DB)

DECEMBER 2013

2. septembra 2013 zaklopal na dvere 
nový školský rok a tak sa aj deti našej 
materskej školy, po dvoch mesiacoch od-
dychu a nových zážitkoch, vrátili k svojim 
hračkám a menším povinnostiam. Tohto 
roku sme privítali medzi nami nové deti – 
Peťka Bartoša, Mária Krkošku, Veroniku 
Pauliakovú a Alexa Pôbiša. V prvých 
dňoch im nechýbalo na tvári zopár slzi-
čiek, veď prišli do niečoho nového. No za-
krátko spoznali svojich nových kamarátov 
a tak sa slzičky zmenili na šibalský úsmev.

Okrem hier, pracovných a výtvarných 
zručností, každodenného objavovania 
krás prírody, sveta techniky, precvičova-
nia svojich jazykových schopností nielen 
v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku, 
deti mali možnosť vlastnoručne zamiesiť 

cesto a upiecť chlieb a tak aspoň sčasti 
spoznať život v minulosti.

30. októbra sme vystúpili v kultúrnom 
dome pri obecných oslavách sviatku Ok-
tóber – mesiac úcty k starším. Programom 
básní, piesní a hier sme chceli potešiť 
najstarších spoluobčanov.

Najkrajšie obdobie roka, Vianoce, netr-
pezlivo očakávajú aj deti. Posedením pri 
adventnom venčeku, zaslúženým darče-
kom z adventného kalendára sa každým 
dňom približovali k tomuto sviatku. Zdobe-
ním stromčeka, pečením medovníčkov a 
nácvikom programu na vianočnú besiedku 
sa toto očakávanie umocnilo. Každý sa 
predsa teší, čo mu Ježiško prinesie pod 
stromček.

(MM)

ÚCTA K STARŠÍM
„Babička ma naučila variť si čaj s medom..
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď niečo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim, 
v srdiečku ich skrývam.“

Písal sa 6. december 2013 
a v kalendári svietilo  meno 
Mikuláš. Braväcovo sa zobu-
dilo do prekrásne zasneže-
ného bieleho rána. Dospelým 
sneh priniesol prácu navyše, 
no deti sa veľmi tešili z bielej 
prikrývky. O to väčšia bola ich 
radosť, lebo tento deň bol pre 
všetky deti dňom sviatočným. 

Ani OZ Čučoriedka neza-
budla na tento sviatok detí, 
chcela im urobiť radosť, a tak 
do Braväcova pozvala sku-
točného Mikuláša. On však 
neprišiel sám. Sprevádzal 
ho Anjel a dvaja Čertíkovia. 
Mikuláš bol milo prekvape-
ný zástupom detí, rodičov a 
starých rodičov, ktorí ho vítali 
v priestoroch našej tržnice. 
Mal veľkú radosť z detí z Ma-
terskej školy v Braväcove a 
zo Základnej školy z Beňuša, 
ktoré si pre neho pripravili 
krásny program. Spevom 
a vinšami ich sprevádzali 
členovia BKZ Bukovinka a 

V našej škôlke...

Aj týmito slovami básne sa 
prihovárali deti z našej ma-
terskej školy svojim starým 
rodičom, ktorých privítali pri 
príležitosti „Úcty k starším“ – 
dňa 30. októbra 2013.

Program plný piesní, básní 
a tanca s poďakovaním za 
lásku, starostlivosť a všetko 
krásne naplnili celú sálu kultúr-
neho domu v Braväcove. V ne-

jednom oku starých rodičov sa 
zaleskla slzička pri pohľade na 
šťastné, usmiate tváre svojich 
vnúčat, keď im vyjadrili svoju 
lásku a vďačnosť vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, bozkom 
a objatím.
Ďakujeme vám, milí starí rodi-

čia, že ste strávili toto jesenné 
popoludnie s nami. 

 (KŠ)

Stretnutie s Mikulášom
záver programu svojim spe-
vom spestrili členky Jednoty 
dôchodcov z Braväcova. Mi-
kuláš neskrýval svoju radosť 
z pestrého programu a za od-
menu všetkým Braväčanom 
rozsvietil vianočný stromček. 
No a deťom, ktoré ho tak 
krásne privítali a po celý rok 
počúvali svojich rodičov a 
pani učiteľky, Mikuláš rozdal 
sladké balíčky. Čučoriedka 
však myslela aj na rodičov 
detí. S veľkou pomocou pa-
ni  Božky Kánovej pripravila 
vianočný punč na zohriatie. 
A k punču nesmeli chýbať 
voňavé perníčky, ktoré na-
piekli šikovné ženičky a pod 
zub chlebík s masťou a ci-
buľou. Vianočnú atmosféru 
dotvorili šikovné deti zo Zá-
kladnej školy v Beňuši, ktoré 
vlastnoručne vytvorili výrobky 
s vianočnou tematikou a pred 
programom aj počas neho 
ich predávali na Vianočných 
trhoch.

Písal sa 6. december 2013 
a podvečer v Braväcove bolo 
veselo…

Na záver mi dovoľte z ce-
lého srdca sa poďakovať 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
pomohli OZ Čučoriedka pri-
niesť do Braväcova trochu 
radosti. Veľká vďaka patrí: 
Obecnému úradu v Braväco-
ve, pánovi starostovi Ing. P. 
Baliakovi, pánovi Mariánovi 
Urbančíkovi, človeku s veľ-
kým srdcom pánovi Petrovi 
Murgašovi, deťom a pani 
učiteľkám z MŠ v Braväcove, 
pani riaditeľke, pedagógom 
a deťom zo ZŠ v Beňuši, 
Adamovi Felnerovi, členkám 
BKZ Bukovinka, č lenkám 
Jednoty dôchodcov z Bravä-
cova, pani B. Kánovej, pani 
V. Vrbovskej, pani E. Kraja-
novej, pani H. Bacúšanovej, 
pani H. Ľuptákovej za chutné 
medovníčky a v neposlednom 
rade Miroslavovi Gašperanovi 
ml. a členom OZ Čučoriedka.  

Na úplný záver mi ostáva 
Vás srdečne pozvať na ďal-
šie budúcoročné „Stretnutie 
s Mikulášom“.  

 Bc. Denisa Vrbovská
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   V prvé októbrové dní sa v Brezne uskutočnil už XI. 
ročník Horehronských slávnosti zborového spevu – 
festival speváckych zborov so zahraničnou účasťou. 
Na prvom festivalovom koncerte, ktorý sa konal 
v rímskokatolíckom kostole sv. Don Bosca v Brezne 
– Mazorníkove účinkovali – mládežnícky chrámo-
vý spevácky zbor JUVENTUS z Brezna, miešaný 
spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS z Banskej 
Bystrice, Chrámový miešaný spevácky zbor pri 
Rímskokatolíckom kostole v Krupine, Spevácky zbor 
mesta Brezna a miešaný spevácky zbor Domovina 
z Braväcova.
   Ako uviedli moderátori festivalu - názov spevokolu 
z Braväcova je odvodený od rovnomennej skladby 
Domovina z fi lmu Prerušená pieseň od Tibora Andra-
šovana. Klasické spevácke zoskupenie s pravidelnou 
činnosťou v tejto dedinke predtým nebolo. Spievalo 
sa príležitostne vo farskom kostole, hlavne počas 
vianočných a veľkonočných sviatkov. Až neskôr sa 
sformoval miešaný spevácky zbor, ktorého umelec-

 Rok 2013 sa chýli k svojmu 
záveru. V našich domácnos-
tiach vládne predvianočná at-
mosféra. Čas je neúprosný, 
vrcholia prípravy vianočných 
sviatkov v očakávaní Nového 
roku.

 Odchádzajúci rok sa vyznačoval okrem 
vnútropolitických i oslavami historických 
udalostí z obdobia 2. svetovej vojny.

 Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov našej 
obce sa aktívne podieľala na priebehu 
jednotlivých výročí a ich osláv. Jednotlivci 
sa zúčastnili osláv 69. výročia SNP a 8. 
ročníka stretnutia generácií vo vypálenej 

Domovina
na Horehronských
slávnostiach spevu

kým vedúcim a dirigentom sa stal Jozef Gašperan.
   Zbor ma vo svojom repertoári skladby Mozarta, 
Bethovena, Werdiho, Schuberta, Mikulu, Bellu, Su-
choňa a ďalších. Počas svojho pôsobenia účinkoval 
na rôznych podujatiach a na samostatných koncer-

toch. Viackrát sa predstavil aj na Horehronských sláv-
nostiach zborového spevu, kde svojim vystúpením 
zaujal poslucháčov. Spevokol úspešne reprezentoval 
naše zborové umenie aj v Srbsku – Vojvodine. 

Text a foto: Daniel Rakyta

V znamení osláv - II

osade Kalište.
 V tomto duchu prebiehali 

i členské schôdze ZO-SZPB. 
V novembri sa uskutočnila hod-

notiaca schôdza za príjemného 
posedenia zúčastnených členov 

a pozvaných hostí. Pripomenuli sme 
si historické udalosti spred 70. rokov 
a vzdali hold nehynúcej pamiatke teraz 
už nežijúcim, vtedy aktívnym, bojujúcim 
vojakom našej obce. 

Karpatsko-Duklianska operácia:
 Ľudská pamäť je krátka. Stačí vymeniť 

generácie a mnohé historické udalosti 
začínajú zapadať prachom. Možno preto 
ľudia vymysleli pamätníky. Jeden z najväč-

ších pamätníkov na východe Slovenska je 
Dukliansky pamätník, ktorý vyrástol po 2. 
svetovej vojne na hraniciach s Poľskom. 
Práve tu sa 3.-5.októbra konali republikové 
oslavy Karpatsko-duklianskej operácie.

 Položme si ruku na srdce, čo my, 
mladá a povojnová generácia vieme 
o udalostiach z roku 1944 na DUKLE, 
o duklianskom priesmyku? Tento pamätník 
pripomína neskutočne ťažké boje tých, 
ktorí vtedy oslobodzovali svet z područia 
fašizmu. Tam by každý kopček a možno 
aj každý strom vedel rozprávať o nesmier-
nom a nesmrteľnom hrdinstve sovietskych 
i československých vojakov, ktorí za slo-
bodu Československa spoločne bojovali, 
spoločne umierali a spoločne aj víťazili. 
Pripomeňme si, že 2.svetová vojna je dnes 
najväčší najrozsiahlejší ozbrojený konfl ikt 
v dejinách ľudstva, ktorý stál životy 45 až 
60 miliónov ľudí. Karpatsko-duklianska 

operácia bola útočná operácia sovietskych 
a československých vojsk na severový-
chodnom Slovensku v jeseni 1944. Jej 
cieľom bolo spojiť povstalecké sily SNP 
so sovietskymi armádami pri porážke fa-
šizmu. Bola jednou z najväčších horských 
bitiek 2.svetovej vojny. Bolo to pamätného 
dňa 6.októbra 1944. Do útoku vyrazili 
jednotky 1.československého armádneho 
zboru, zničili nepriateľské odpory a okolo 
ôsmej ráno prekročili československé štát-
ne hranice a pokračovali v prenasledovaní 
nepriateľa. V dopoludňajších hodinách bo-
la oslobodená prvá slovenská osada Vyš-
ný Komárnik. Brána do Československa 
bola otvorená. Duklianskym priesmykom 
prinášali sovietske vojská a s nimi náš 
armádny zbor slobodu československému 
ľudu. Takto sa rodila sloboda, vykúpená 
krvou a životmi padlých hrdinov. 

   A ešte pre zaujímavosť, v prípade zá-
ujmu, každoročne je SZPB organizovaný 
zájazd na DUKLU. I z našej ZO sa už 
zúčastnilo niekoľko členov. Chcem tým 
povedať, že máme čo ponúknuť i mladej 
generácii, ktorá rada poznáva Slovensko 
a zaujíma sa o históriu národa. Pamätník 
československej armády na DUKLE je 
spolu s cintorínom padlých vojakov, národ-
nou kultúrnou pamiatkou. Na tomto mieste 
našlo miesto posledného odpočinku 565 
príslušníkov 1.československého armád-
neho zboru, ktorí padli počas Karpatsko-
-duklianskej operácie pri oslobodzovaní 
Československa. Od 8.septembra do 
27.novembra 1944 tu zomrelo, alebo 
bolo zranených 8500 sovietskych vojakov 
a 6500 československých vojakov. Jeho 
výstavba bola dokončená v roku 1949. Pa-
mätník na DUKLE znázorňuje hlavný úder 
do nemeckej obrany na Poľsko-českoslo-

venskom území a zároveň i bránu nášho 
oslobodenia. Pri príležitosti 20.výročia 
bojov o Dukliansky priesmyk bol pamätník 
v roku 1964 doplnený bronzovým súsoším 
ŽALUJEM. Matka spod hrdinskej DUKLY 
vďačí sovietskemu vojakovi za oslobode-
nie, ale zároveň žaluje. Žaluje za Mníchov, 
Lidice, Ležáky, Ostrý Grúň, Kremničku, 
Kľak i Tokajík.

   Nuž taká je história a každoročne si 
ju pripomíname dôstojnými oslavami vo 
výročné dni, aby sa zachovala i pre na-
sledujúce generácie. „Viete, beda tomu 
národu, ktorý nemá históriu a ešte 
väčšia národu, ktorý vlastnú históriu 
nepozná.“

Kontaktné údaje, mobil: 0904354171
V Braväcove 11.12.2013

Jozef Gašperan ml.
Predseda ZO-SZPB

o po
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§ 1
Základné ustanovenie

   (1) Obecné zastupiteľstvo v Braväcove podľa § 11 ods. 
4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znesní neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväz-
nosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

z a v á d z a  s účinnosťou 
od 1. januára 2014  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

   (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pod-
mienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na 
území obce Braväcovo v zdaňovacom období roku 2014.

DAŇ Z POZEMKOV
§ 2

Základ dane
   Správca dane ustanovuje na území obce Braväcovo 
hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z 
pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 
plochy vo výške 0,0935 €/m².
   Takto určená hodnota pozemku sa použije vtedy, ak 
daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým 
posudkom.

§ 3
Sadzba dane

  Správca dane určuje pre pozemky na území obce Bravä-
covo ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé tráv-
naté porasty 2,20 %
b) záhrady 0,50 % 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 
plochy 2,50 %
e) stavebné pozemky 0,60 %

DAŇ ZO STAVIEB
§ 4

Sadzba dane
   (1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Bra-
väcovo ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 
m² zastavanej plochy:
a) 0,036 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
b) 0,073 € za stavby na poľnohospodársku produkciu, skle-
níky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

Schválené všeobecne záväzné nariadenia
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 11.12.2013

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2013
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: 13.12.2013

VZN nadobúdajú účinnosť dňom: 01.01.2014

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,292 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát 
a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,182 € za samostatne stojace garáže a samostatné 
stavby hromadných garáží a stavby určené alebo pou-
žívané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,645 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace ener-
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu,
f) 1,120 € za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,073 € za ostatné stavby. 
 (2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje 
pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 eura 
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 5

Sadzba dane
   (1) Ročná sadzba z bytov za byt na území obce Bra-
väcovo je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 
nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,036 €.
   (2) Ročná sadzba z bytov za nebytové priestory na území 
obce Braväcovo je za každý aj začatý m² podlahovej plochy 
nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,036 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podni-
kanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,330 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na 

Obec s počtom 
obyvateľov

Hodnota v eurách/ m²
stavebné
pozemky záhrady zastavané plochy

a nádvoria
ostatné plochy

s výnimkou stavebných 
pozemkov

do 1 000 obyvateľov 
(Braväcovo) 13,27 1,32 1,32 1,32

Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.

Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z.v znení zákona č. 465/2008 Z.z.
Hodnota ornej pôdy (OP) a trvalých trávnych porastov (TTP)

Názov katastrálneho územia
Hodnota v eurách/m²

OP TTP
Braväcovo 0,0770 0,0229

§ 1
Predmet poplatku

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikajú na území obce Braväcovo.

§ 2
Poplatník

Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať 
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v 
katastri nehnuteľností ako vodná plocha

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane 
skutočnosť uvedená v bode 1.

Obec Braväcovo v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 
c) 0,182 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo 
výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na močiare, plochy slatín 
a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 
pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. 
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. 
stupňa a II. stupňa.
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane 
z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo 
vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

§ 7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

   Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 
eur nebude vyrubovať. 

§ 8
Záverečné ustanovenia

 (1) Dňom  účinnosti  tohto všeobecne záväzného  nariade-
nia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné  
nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2013 č. 6/2012 
zo dňa 13.12.2012.
 (2) Obecné zastupiteľstvo Obce Braväcovo sa na tomto 
Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností 
na rok 2014 uznieslo dňa 11.12.2013, uznesením č. 
61/11/12/2013.

§ 3
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je:
1) Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1, písm.a)
 0,030 € za osobu a kalendárny deň
 0,030 € za osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľ-

nosť na území obce a v obci nemá trvalý alebo prechod-
ný pobyt

2) Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1, písm.b)
 0,1095 € za zamestnanca a kalendárny deň
3) Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1, písm.c)
 0,1095 € za zamestnanca a kalendárny deň
 0,0365 € za miesto (určené na poskytovanie služby) a 

kalendárny deň pre podnikateľa (fyzická alebo právnická 
osoba), ktorá poskytuje reštauračné, kaviarenské a iné 
pohostinské služby

4) Pri výpočte obec  stanovuje koefi cient 1.
§ 4

Forma a miesto zaplatenia poplatku
1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na 

celé zdaňovacie obdobie.
2) Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví po-

platok rozhodnutím na základe oznamovacej povinnosti 

v zmysle zákona. 
3) Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach 

určených správcom dane v rozhodnutí.
4) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom alebo ho-

tovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom 
ústave alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu na 
základe identifi kačných údajov uvedených v rozhodnutí.

§ 5
Podmienky na vrátenie poplatku

1) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti poplatníkovi pri zmene a zániku poplatkovej po-
vinnosti je podanie písomnej žiadosti v zmysle zákona.

2) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti poplatníkovi je splnenie podmienok zníženia 
poplatku podľa § 6 tohto nariadenia v príslušnom zda-
ňovacím období.

3) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti platiteľovi je splnenie podmienok odpustenia 
poplatku podľa § 7 tohto nariadenia v príslušnom zda-
ňovacím období.

4) Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená je, že 
daňový subjekt a poplatníci, za ktorých plní poplatkovú 
povinnosť, nemajú daňové nedoplatky na ostatných 



BRAVÄČANBRAVÄČAN 5 DECEMBER 2013

   Kedysi dávno sa Horehroním tiahli takmer súvis-
lé lesy siahajúce až pod vrcholky Nízkych Tatier. 
Prerušovali ich len neveľké čistiny, vývratiská 
a mokrade. Práve také močariny a bariny vraj 
bývali aj na miestach, kde sa dnes nachádza obec 
Braväcovo. Podhôľne lesy, šplhajúce sa takmer 
na samu plešinu majestátnej a rozložitej Käčky, 
na viacerých miestach otvárali kotlíky močarísk, 
sparísk a sihlín. Stromy v nich boli miestami štíhle 
a vysoké, inde zase ničovato nízke, hrčaté a po-
krútené do všakovakých podivných tvarov. Kým 
štíhle sa neraz hodili ako kvalitné drevo na výrobu 
husličiek alebo iných hudobných nástrojov, tie po-
krútené slúžili len na palivo. No kým sa rozhoreli 
v peciach, poriadne vytrápili rubárov, mocujúcich 
sa s množstvom hŕč. Vyvierajúca voda sa pod les-
mi raz bublavo, inokedy zurčavo, potom dokonca 
takmer ticho, celkom nenápadne dostávala na 
povrch a v drobných jarčekoch, čo si v priebehu 
času vyhlodala, odtekala do potokov. Z prameňov 
sa často valili kúdoly tajomných pár, ktoré vie-
tor zvykol rozčuchrávať, aby sa mohol s nimi 
lepšie zabávať. Nadhadzoval si ich, rozve-
šiaval po kríkoch, napichoval na vrcholce 
stromov, rozťahoval ako med, alebo, keď 
sa už nabažil sihlianskych pár, zlostne ich 
roztrhal a šmaril o zem. Raz preto pary, 
dvíhajúce sa z mokradí, rástli ani morský 
príliv, bujneli a vzdúvali sa ako rozčerená 
hladina mora počas silnej búrky, inokedy 
sa zase trhali a drobili. Raz boli belavé 
ani obliečky perín, inokedy žlté sťa zuby 
starého fajčiara, ktorý si len občas vy-
berie z úst zapekačku. Raz boli husté 
ako kypiace mlieko, inokedy jemné 
a priesvitné sťa babie leto natiahnuté 
šikovným pavúčím majstrom medzi 
dvoma steblami.

Povesť o vzniku Braväcova
   Nečudo, že sa ľudia radšej vyhýbali týmto 
tajomným miestam. O to viacej ich vyhľadávala 
čierna zver. Veď v močarinách našli diviaky, najmä 
v sparných letách, ideálne bahniská a kaliská, 
v ktorých sa s obľubou dlho váľali, aby sa potom, 
keď ich konečne opustili, otierali o kmene stromov 
a pritom si spokojne chrochtali. V lesoch po okolí 
rástlo nemálo bukov poskytujúcich v jeseni chutné 
bukvice, a tie mimoriadne obľubovali.
   Ľudí od návštevy týchto končín neodrádzali iba 
tajomné močariny, ale aj čriedy diviakov – kan-
cov, svíň i pásikavých, takmer večne kvičiacich 
prasiatok – zaborených bahne. Mnohých na smrť 
vydesilo aj ich fučanie, mrmlanie či mľaskanie 
rozliehajúce sa tunajšími lesmi.
   Jedného dňa až do týchto mokradí náhodou za-
vítali panskí hájnici. S ťažkými hlavami sa vracali 
z Telgártu, kde poriadne oslávili predošlý úspešný 

lov a trochu zablúdili. Motali sa hore-dolu, hľada-
júc cestičku vedúcu popri Hrone, z ktorej nevedno 
kedy zišli. Aké bolo ich prekvapenie, keď namiesto 
cesty objavili v bahniskách desiatky diviakov. 
Razom ich prešla ťažoba usadená v hlavách, ba 
dokonca ich aj vtedy nie príliš isté nohy začali 
lepšie poslúchať. Ak mali v predošlý deň úspešný 
lov, tak táto neplánovaná poľovačka sa skončila 
ešte úspešnejšie. Po hodine narátali asi jedenásť 
skolených starých kancov.
- Ej, či sú to len poriadne bravy, - vraveli, keď ich 
na výrade prezerali.
- Poriadne, veru, a vôbec neutekali.
- Musíme sa sem ešte vrátiť.
   Od tých čias častejšie zavítali do mokradí pod 
rozložitou Käčkou a nikdy sa nevrátili naprázdno. 
Zakaždým, keď potrebovali mäso, vybrali sa do 
horehronských močarísk a ulovili si bravov, akých 
chceli. Bolo to lepšie, ako keby ich chovali doma 
v chlievoch, lebo tieto nebolo treba kŕmiť. Nuž 
a na ich výbornom mäsku, ktoré navyše pripravo-
vali vychýrení kuchári na Zvolenskom zámku, si šli 
prsty oblízať všetci, ktorí ho ochutnali.
- Odkiaľ je to chutné mäso, čo práve jeme? – 
opýtal sa lovcov jedného večera panovník, kto-
rému slinky len tak tiekli pri pohľade na pečené 

mäso z diviaka a priam sa rozplýval, keď ho 
ochutnal.
-Predsa z Braväcova, z lesov, v ktorých sa 
držia naše bravy.
-Odteraz mi zakaždým, keď prídem na 
Zvolenský zámok, pripravíte na večeru aj 

diviaka z toho vášho Braväcova – prikázal.
   Tak sa aj stalo. Na panovníkovom stole 
pri každej návšteve Zvolenského zámku 
rozvoniavali pečené diviaky z mokradí 
spod Käčky. Aj drevorubačská osada, ktorú 
tam založili koncom 16.storočia, sa volá 
Braväcovo. 
(úryvok z knihy: Čertova svadba – poves-

ti zo stredu Slovenska,
 autor: Peter Urban)

miestnych daniach.
§ 6

Zníženie poplatku
1) Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu 

zníži poplatok o 50 %  za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník  
si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zda-
ňovacie obdobie zvlášť.

2) Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku podľa ods.1 
je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Braväcovo.  
Takýmto dokladom je najmä:

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ 
potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva 
prácu mimo obce Braväcovo (nie pracovná zmluva), 

b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
c) potvrdenie príslušnej obce o tom, že  za zdaňovacie 

obdobie zaplatil poplatník poplatok v inej obci.
3) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2, musí 

byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový 
subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku a z dokladu 
musí byť zrejmé,  od kedy a do kedy je poplatník mimo 
obce. 

4) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom 
alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť 

aj preklad. 
5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na 

zníženie poplatku do 31.10. príslušného kalendárneho 
roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží prís-
lušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku 
za toto obdobie zaniká.

6) Poplatok sa zníži o 20 % poplatníkom, ktorí dovŕšili 
k 1.1. zdaňovacieho obdobia vek 70 rokov. Pri nároku na 
zníženie poplatku sa vychádza z evidencie obyvateľov 
a nie je potrebné podávať žiadosť. 

§ 7
Odpustenie poplatku

1) Správca dane na základe žiadosti poplatníka odpustí, ak 
sa poplatník v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava 
alebo bude zdržiavať v zahraničí. Pre účely uplatnenia 
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zda-
ňovacie obdobie. Daňový subjekt si nárok na odpustenie 
poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť 
v zmysle zákona.

2) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa 
ods.1, je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne  
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bravä-
covo  a to najmä:

a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí 
(napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské 
povolenie) – fotokópia alebo

b) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňova-
com období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná 
zmluva) alebo 

c) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
3) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom 

alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť 
aj preklad.

4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na 
zníženie poplatku do 31.10. príslušného kalendárneho 
roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží prís-
lušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku 
za toto obdobie zaniká.

§ 8
Splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

1) Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch 
platia ustanovenia zák.č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Bravä-
covo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
dňa 11.12.2013, uznesením č. 60/11/12/2013

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväz-
ného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Braväcovo č.07/2012.

§ 1
Predmet dane a daňovník

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 
hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú 
za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú 
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 
verejnosti.

2) Daňovníkom je  fyzická osoba alebo právnická osoba, 
ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.

3 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 2

Sadzba dane
1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 

75,00 €/rok.

o dani za nevýherné hracie prístroje
§ 3

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane
1 )Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací 

prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: 
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum 
umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, 
výrobné číslo, typ automatu. 

2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť 
inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích 
prístrojov umiestnených na území mesta.

3) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum 
umiestnenia a demontovania nevýherného hracieho prí-
stroja v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť 
nastala podaním daňového priznania v zmysle zákona. 

§ 4
Splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

1) Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch 
platia ustanovenia zák.č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo-
vý poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväz-
ného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Braväcovo č.3/2009, zo dňa 12.12.2008.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Braväcovo 
sa Obecné zastupiteľstvo v Braväcove uznieslo  dňa 
11.12.2013,  uznesením č. 62/11/12/2013.



Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 11. decembra 2013
Uznesenie č. 59/11/12/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. 
polrok roku 2014

Uznesenie č. 60/11/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo 
č. 04/2013 o poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady

Uznesenie č. 61/11/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo 
č. 05/2013 o dani z nehnuteľností na kalendárny 
rok 2014

Uznesenie č. 62/11/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo 
č. 06/2013 o dani za nevýherné hracie prístroje

Uznesenie č. 63/11/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez progra-
movej štruktúry

Uznesenie č. 64/11/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
dôvodovú správu k návrhu rozpočtu Obce Braväcovo 
na rok 2014
rozpočet Obce Braväcovo na rok 2015 a rok 2016
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
Obce Braväcovo na rok 2014

Schvaľuje
rozpočet Obce Braväcovo na rok 2014 v nasledovnej 
štruktúre
bežné príjmy 269092 €
bežné výdavky 257792 €
kapitálové príjmy 0 €
kapitálové výdavky 11300 €

Uznesenia z plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 20. novembra 2013
Uznesenie č. 47/20/11/2013

Obecné zastupiteľstvo 
v Braväcove

Berie na vedomie 
predloženú kontrolu plnenia uznesení k 30. 9. 2013

Uznesenie č. 48/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo 

v Braväcove
Schvaľuje 

vstup obce Braväcovo do OOCR Nízke Tatry JUH
Uznesenie č. 49/20/11/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091201 so spoločnosťou 
Brantner Gemer

Uznesenie č. 50/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväco-
vo č. 03/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce 
Braväcovo

Uznesenie č. 51/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie 
upozornenie prokurátora na porušovanie ustanovenia 
§ 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch  a verejných kanalizáciách a o zme-
ne a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Ukladá
Obecnému úradu Braväcovo vypracovať všeobecne 
záväzné nariadenie obce v zmysle § 36 ods. 7 písm. 
c) zákona o verejných vodovodoch a verejných ka-
nalizáciách

Uznesenie č. 52/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo Braväcovo

Berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu č. 2

Schvaľuje
Pozmeňovací návrh k návrhu na zmenu rozpočtu č. 2:
funkčná klasifi kácia obec, položka 633, zmena + 100
položka 711, zmena -100

Schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 2

Uznesenie č. 53/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Určuje
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 
Braväcovo

Uznesenie č. 54/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody ve-
rejnou kanalizáciou v obci Braväcovo vo výške 0,70 
Euro/m3 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016

Uznesenie č. 55/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
na rok 2014

Uznesenie č. 56/20/11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

Berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľ-
stva v Braväcove, Ing. Miroslava Kána, v zmysle § 25 
ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenia z neplánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Braväcove

konaného dňa 4. decembra 2013
Uznesenie č. 57/04/12/2013

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Vyhlasuje

v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení ne-
skorších predpisov, nastúpenie Anny Libicovej, ako 
náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obec-
ného zastupiteľstva obce Braväcovo, s najväčším 
počtom získaných 105 platných hlasov

Uznesenie č. 58/04/12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove

berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu č. 3

schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 3
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Pokyn 
pre občanov 
na triedenie 

plastov 
od 1. 1. 2014

Do žltých vriec 
vhadzovať:

• PET fl aše od nápojov zošliap-
nuté

• PET fl aše od jedlých olejov
• Plastové fl aše od umývacích 

a čistiacich prostriedkov
• Plechovky od nápojov / Al, 

Fe /
• Čisté fólie biele aj farebné

Do žltých vriec 
nevhadzovať:

• Tetrapack  / obaly z mlieka, 
džúsov, vín ... /

• Tvrdené plasty a lamináty 
/ hračky, prepravky, košíky, 
nárazníky, rohože, bandasky

• Polystyrén, Gumové výrobky 
/ hračky, rohože, detské ba-
zény... /

• Kelímky od mliečnych výrob-
kov - jogurtov, smotany, masla 
a lekvárov 

• Obaly od motorových olejov

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu 15 dní od podpísania 
starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke obce: http://www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumenty“, 
a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zásadne verejné (okrem výnimky uvedenej v menovanom odseku). Z tohto dôvo-
du, chceme osloviť všetkých občanov, aby sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach 
OZ, svojimi podnetmi, názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci.  (DB)

Obecné orgány 
by mali fungovať 

pre občanov, 
ale tiež s občanmi
Na to, že sa rokovania obecné-

ho zastupiteľstva napriek svojej 
verejnosti odohrávajú spravidla 
bez účasti občanov, o ktorých zá-
ležitostiach sa rokuje, sme si už 
akosi zvykli. Je aj v záujme volených 
zástupcov, aby mala verejnosť 
neskreslené informácie o priebehu 
rokovaní. Preto v snahe účinnejšie 
upriamiť pozornosť obyvateľov na 
dianie v obci už od budúceho roka 
budú rokovania zastupiteľstva k dis-
pozícii aj vo forme audiozáznamu. 
Toto však nie je jediný spôsob ako 
môžu Braväčania zasiahnuť do 
miestneho života. Popri zastupiteľ-
stve tu ako poradné orgány pôsobia 
aj viaceré komisie (stavebná, kultúr-
no-športová, fi nančná a komisia na 
ochranu verejného poriadku), kde 
je účasť občanov viac ako vítaná. 
Podrobnejšie informácie môžete 
dostať na obecnom úrade alebo 
u ktoréhokoľvek z poslancov. Vo 
väčšom počte dokážeme určite do-
spieť k riešeniam a záverom, ktoré 
budú vyhovovať (takmer) všetkým. 
Tešíme sa na spoluprácu. 

Slavomír Pôbiš



V piatej lige úspešne 
na nových stoloch

Miestny spolok SČK Braväcovo

vo Valaskej 2:2, ale v tomto zápase mali naši 
jednoznačne na víťaztvo, no nedovolil to 

hlavný rozhodca stretnutia. V ostatných 
domácich zápasoch, ale aj vonku, FK 
Sokol bodoval naplno, aj preto je v ta-
buľke tak vysoko. Netreba však zaspať 
na vavrínoch, v zimnej príprave treba 

urobiť všetko preto, aby sme v jarnej 
časti potvrdili toto postavenie v tabuľke 

a zabojovali o celkového lídra I. triedy. (PB)

Jesenné účinkovanie mužstva dospelých 
môžeme hodnotiť veľmi pozitívne, nakoľko 
obsadilo 3. priečku a na lídra súťaže 
stráca len 3 body. Práve domáci zápas 
s FK 09 Bacúch sa ukázal ako rozho-
dujúci pre umiestnenie týchto sused-
ských klubov. Aj keď mali naši futbalisti 
počas celého zápasu územnú prevahu, 
vypracovali si množstvo vyložených šancí, 
no všetky ostali nevyužité. Naopak súper z Ba-
cúcha z ojedinelých útokov trestal streleckú smolu 
domácich hráčov, naviac v rozhodujúcich okami-
hoch zápasu ho podržal brankár. Prehru v Jasení 
3 :1, považujeme  za nešťastnú, nakoľko v prvých 
pätnástich minútach zápasu mali naši útočníci viac 
vyložených šancí na skórovanie, no nepremenili 
ich. Tu sa potvrdilo staré známe pravidlo, nedáš 
– dostaneš, preto sa zápas dohrával už v réžii 
domácich a FK Sokol už nedokázal efektívne 
odpovedať na nepriaznivé skóre zápasu. Tretiu 
prehru utrpeli naši futbalisti v poslednom kole na 
Ponikách, kde domáce mužstvo bojujúce o záchra-
nu vyhralo najtesnejším rozdielom 1:0. Remízou 
sa skončili, domáci zápas s Hroncom 2:2, kde sme 
sa vlastnou nekoncentrovanosťou v závere zápasu 
pripravili o 3 body, a podobný zápas muži odohrali 

 FK SOKOL Braväcovo - I. trieda muži, 
sezóna 2013/2014 – vyhodnotenie jesennej časti
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Spolok Slovenské-
ho červeného kríža 
v Braväcove vznikol 
v 50-tych rokoch minu-
lého storočia, kto bol 
jeho prvým predsedom 
a čo zaujímavé z jeho 
začiatkov nám povieš?

Miestna organizácia Českoslo-
venského červeného kríža bola 
v Braväcove založená v roku 
1956. Prvou predsedníčkou tejto 
organizácie bola už zosnulá pani 
Eleonóra Pôbišová.

Podrobnejšie informácie zo za-
čiatkov činnosti červeného kríža 
sú mi nie veľmi známe, lebo som 
o nich počula len z rozprávania 
starších členov nášho spolku. 

Viem, že v tom čase vznikli 
päťčlenné družiny červeného 
kríža, ktoré sa venovali najmä 
poskytovaniu prvej pomoci a zú-
častňovali sa aj súťaží z tejto 
oblasti. Niektoré členky našej 
MO ČSČK boli vybrané na ab-
solvovaniu kurzu prvej pomoci 
a dostali o tom aj osvedčenie.

Ako dlho vykonávaš funkciu 
predsedu MS SČK a aký je 
tvoj pohľad na spoluprácu 
s členmi výboru a členskou 
základňou?

Funkciu predsedníčky MS SČK 
v Braväcove vykonávam od 
roku 2004. Spolupráca s člen-

Miestna skupina Slovenského červeného kríža patrí medzi najstaršie organizácie 
v našej obci. V minulosti mala táto organizácia veľmi dôležitú úlohu a tiež širokú 
členskú základňu. Aktivity členov Slovenského červeného kríža bývali bohatšie než 
je tomu dnes. Niečo o súčasnej činnosti, prípadne problémoch nám porozprávala 
terajšia predsedkyňa MS SČK pani Viera Vrbovská:

1 Družstevník Bzovík 13 10 3 0 52:14 33
2 Družstevník Očová 13 10 1 2 44:14 31
3 Sokol Braväcovo 13 9 0 4 38:23 27
4 ŠK Selce 13 9 0 4 34:26 27
5 ŠKF Kremnica 13 8 1 4 59:19 25
6 PS Hliník nad Hronom 13 8 1 4 43:43 25
7 O�K Dobrá Niva 13 5 3 5 28:18 18
8 Tatran VLM Pliešovce 13 6 0 7 32:34 18
9 Sokol Medzibrod 13 5 1 7 27:28 16

10 ŠK Hrochoť 13 4 0 9 18:42 12
11 Družstevník Jan. Lehota 13 2 4 7 20:40 10
12 Prameň Kováčová 13 3 1 9 22:45 10
13 OFK Slovenská Ľupča 13 2 1 10 16:55 7
14 Kriváň 13 1 2 10 17:49 5

Stolnotenisový klub STK So-
kol Braväcovo prežíva opäť 
jedno z lepších období. Po 
polovici základnej časti sú 
Braväčania na čele V. ligy so 
šesťbodovým náskokom pred 
druhým Malachovom B, keď 
v doterajšom priebehu ešte ani 
raz neprehrali a jediné body 
popri ôsmych výhrach stratili 
pri remíze v Dubovej. Dobrá 
tímová hra sa, samozrejme, 
pretavila aj do individuálnych 
štatistík a v úspešnosti jednot-
livcov medzi šesťdesiatkou pin-
gpongistov z okresov Banská 
Bystrica a Brezno je všetkých 
päť hráčov Braväcova v prvej 
dvadsiatke, pričom Rastislav 
Pôbiš ako najlepší z nich je 
na výbornom druhom mieste. 
V tomto ročníku sa síce o všet-
kom rozhodne až v závereč-
nom play-off, no umiestnenie 
a hlavne kvalitné výkony počas 
dlhodobej súťaže sú v každom 
športe výrazným psychickým 
dopingom. Na celkovej pohode 
sa určite spolupodieľa aj nové 

vybavenie, ktoré majú braväckí 
stolní tenisti k dispozícii. V pin-
gpongu je základom kvalitný 
stôl so sieťkou a najmä tá prvá 
časť bola v Braväcove dlhší 
čas problémom. O to väčší 
význam má, že sa na jeseň 
tohto roku podarilo zakúpiť dva 
stoly Cornilleau Competition 
540, ktoré spĺňajú parametre 
súťažných stolov s výbornými 
hernými vlastnosťami a jedno-
duchou manipuláciou. Za to, 
že už v súčasnosti sú súčasťou 
hracích miestností patri poďa-
kovanie Banskobystrickému 
samosprávnemu kraju, Obci 
Braväcovo, ale rovnako aj ďal-
ším podporovateľom činnosti 
nášho stolnotenisového klubu. 
Na záver len ostáva veriť, že sa 
na tieto stoly a do Braväcova už 
v budúcej sezóne vráti štvrtá 
liga. Zároveň by ich zakúpenie 
malo pomôcť rozvoju rekreač-
ného pinpongu v našej obci, 
o ktorom Vás budeme podrob-
nejšie informovať na jar. 

Slavomír Pôbiš

1 FK 09 Bacúch 13 9 2 2 38 : 14 29
2 Mladosť Lučatín 13 9 2 2 32 : 16 29
3 Sokol Braväcovo 13 8 2 3 40 : 25 26
4 OFK Slovan Valaská 13 7 4 2 26 : 18 25
5 ŠK Selce 13 7 1 5 42 : 34 22
6 Partizán Osrblie 13 7 0 6 30 : 24 21
7 Tatran Čierny Balog 13 6 2 5 23 : 22 20
8 ŠK Hronec 13 4 5 4 27 : 23 17
9 FK 1928 Jasenie 13 5 2 6 20 : 22 17

10 Sokol Nemecká 13 4 3 6 27 : 26 15
11 ŠK Sokol Staré Hory 13 5 0 8 25 : 30 15
12 ŠK OPL Poniky 13 4 1 8 22 : 29 13
13 ŠK Heľpa 13 2 1 10 20 : 42 7
14 Tatran Podkonice 13 1 1 11 10 : 57 4

V jesennej časti odohral dorast v IV.lige skupiny 
C 13 zápasov s bilanciou 9 výhier z toho 6 doma, 
3 vonku. 0 remíz a 4 prehry, 1 doma a 3 vonku so 
skóre 38:23 z toho doma 24:10 a vonku 14:13.

Strelecky sa najviac darilo Mišovi Kučerovi s 13 
gólmi, Martinovi Plieštikovi a Petrovi Bodnárikovi, 
ktorí strelili po 6 gólov.

Hráči podávali stabilné výkony až na niektoré za-
váhania, ktoré boli spôsobené zraneniami kľúčových 
hráčov, kde príležitosť dostali mladí hráči, na ktorých 
môžeme stavať v budúcnosti.

Stabilizovali sme brankársky post, kde spoľahlivo 
chytal Miťo Kupčok a dobre mu sekundoval druhý 
brankár Adam Bubelíny. 
Čaká nás oddych a zimná príprava, po ktorej si 

v jarnej časti súťaže chceme minimálne udržať 3 
priečku. Chlapcom chcem poďakovať za ich prí-
stup a popriať im pekné Vianoce, pevné zdravie 

FK SOKOL Braväcovo- IV. liga dorast – skupina „C“, 
sezóna 2013/2014 – vyhodnotenie jesennej časti

a v Novom roku veľa dobrých výsledkov v škole aj 
vo futbale. (JP).

kami výboru je dobrá, 
som s ňou veľmi spo-
kojná. Pri organizovaní 
podujatí boli ochotné 
pomôc ť  a  po rad i ť . 
V súčasnosti má naša 
organizácia 104 čle-
nov, väčšiu časť tvoria 

starší členovia, ktorí sú v spol-
ku od jeho začiatkov. Chcem 
im touto cestou poďakovať za 
zotrvanie v organizácii SČK. 
Máme v spolku veľa starších 
členov, ktorí sa nemôžu zúčast-
ňovať na našich aktivitách zo 
zdravotných dôvodov. Často na 
nich myslíme a snažíme sa ich 
navštevovať v domácnostiach. 
V tomto roku sme tiež v priebehu 
mesiaca septembra navštívili 
členky spolku ktoré sú nemocné 
a majú vysoký vek. Požiadali 
sme Obecný úrad v Braväcove 
o fi nančný príspevok, aby sme 
mohli týmto členom pripraviť 
potravinové balíčky.
Ďakujeme obecnému úradu 

za podporu, ktorú nám poskytli. 
Vždy sa môžeme na nich obrátiť 
o akúkoľvek pomoc, stretávame 
sa ochotou a ústretovosťou.

Myslíš si, že v dnešnej spoloč-
nosti majú ľudia dostatok ve-
domostí a zručnosti pri posky-
tovaní prvej pomoci, ako tomu 
napomáha naša organizácia?

V dnešnej dobe je oveľa ľahšie 
získavať vedomosti a zručnosti 
k poskytovaniu prvej pomoci, 
najmä pomocou počítačov a in-
ternetu, alebo z kníh a rôznych 
príručiek. V minulosti nebo-
lo možné takýmito spôsobmi 
získavať informácie o úrazoch 
a chorobách, preto sa organi-
zovali aj s pomocou organizá-
cií červeného kríža prednášky 
so zdravotníckou tematikou 
a spôsobom poskytovania prvej 
pomoci.

Naša organizácie má v pláne 
činnosti každý rok aj školenie 
s názornými ukážkami prvej po-
moci, aj keď musím konštatovať, 
že záujem o takéto prednášky 
je nízky. 

 Tieto prednášky vykonáva p. 
Parobeková, ktorú určil Okresný 
výbor SČK v Banskej Bystrici.

Je známe, že členmi spolku 
SČK sú prevažne starší ľudia, 
hlavne ženy. Akým spôsobom 
by si chcela osloviť mladšiu 
generáciu a mužov pre činnosť 
v tejto organizácii?

Naša organizácia má väčšinu 
starších členov, najmä žien, ale 
je potešujúce, že v poslednom 
období sa nám podarilo získať 
do našich radov aj mladé ženy 
a dievčatá a nie je ich málo. 
Ochotne pomáhajú pri činnos-
tiach našej organizácie a rôz-
nych podujatiach, veľa z nich je 
darcami krvi.

Povedz nám ešte niekoľko 
informácií o bezpríspevkovom 
darcovstve krvi, ako je organi-
zované a koľko je v našej obci 
držiteľov Jánskeho plakety?

Bezpríspevkové darcovstvo 
krvi má v našej obci dlhoroč-
nú tradíciu, naši ľudia sú vždy 
ochotní pomôcť touto najcen-
nejšou tekutinou. V minulosti 
boli organizované spoločné, 
hromadné odbery krvi prostred-
níctvom spolku červeného kríža 
aj v spolupráci s hasičskou or-
ganizáciou. Spolok SČK viackrát 

organizoval spoločné posedenie 
pre darcov krvi, ktorými boli aj 
nečlenovia SČK, kde boli dar-
covia krvi odmeňovaní . Vtedy 
ešte boli dostupné aj informácie 
na transfúznej stanici v Brezne.

Dnes je situácia iná, darcovia 
krvi chodia odovzdávať krv in-
dividuálne do Banskej Bystrice 
a preto už dnes nemáme presné 
informácie o počte bezpríspev-
kových darcov krvi z našej obce 
ani držiteľov Jánskeho plakety. 
O niektorých vieme, ale je ich 
určite veľa takých o ktorých 
nemáme známosť.

Využívam preto túto možnosť 
a chcem všetkým darcom krvi 
úprimne poďakovať za ich obeta-
vosť, pretože ich krv pomáha za-
chraňovať životy chorým ľuďom. 
Blížia sa nám najkrajšie sviatky 
roka, preto ich pozdravujem 
týmto vinšom:

Zvony zvonia, hviezda žiari,
všade radosť svätá.
Narodil sa pre nás všetkých
Vykupiteľ sveta.

požehnané vianoce 
a prichádzajúci nový rok praje 

spolok sčk/VŠ/

Novoročný ohňostroj 
Braväcovo 2014

Obecný úrad Braväcovo v spolupráci 
so sponzormi a darcami, Vás pozýva 

na Novoročný ohňostroj 2014, ktorý bude 
odpálený na futbalovom ihrisku  Braväcovo
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Čo prezradila kronika Čo prezradila kronika XI. časť
 Rok 1974 V tomto roku oslávila celá 

naša vlasť 30. výročie Slovenského národ-
ného povstania (SNP). Z príležitosti tohto 
jubilea prebiehala súťaž, ktorá sa niesla 
pod heslom „Verní odkazu SNP!“ I naša 
obec bola prihlásená do tejto súťaže. 
Obec: Podbrezová a Šumiac sa v tejto sú-
ťaži ocitli súperom pre našu obec. Všetky 
otázky tejto súťaže súviseli so SNP. Prvé 
kolo prebiehalo 26.1.1974 v Braväcove 
v miestnom pohostinstve. Reprezentovalo 
nás súťažné družstvo v tomto zložení: Ján 
Lopušný – kapitán, Anna Straková - člen 
družstva, riaditeľka MŠ, Mária Libičová – 
obchodníčka a Ján Libič – Ing. ekonóm. 
Doma sme stratili dva body. Druhé kolo 

nového mostu cez potok pred „Čučkov.“ 
(kaplnka, zvonica)

Viac domov v osade Srnkovo si zakú-
pilo občania z Bratislavy na chaty. Medzi 
prvými bol MUDr. Jeger, ktorý kúpil dom 
nebohých „Kačičkovcov.“

Mesiac Január bol pomerne bohatý 
na vetry. Tak bolo i v nedeľu 20. januára 
o 11,00 hodine, kedy silné nárazy vetra 
zhodili z novej budovy ZDŠ celú strechu. 
Strecha totiž nebola zo spodu obitá latka-
mi „štanplódňami.“ Vietor vyvrátil aj dva 
stĺpy elektrického vedenia na kopcoch. 
Škody sú značné. Výstavba novej ZDŠ 
pokračovala. V zime sa urobil nový krov, 
ktorý zhodil vietor. Dokončili sa vnútorné 

Bacúšanová, Slovenský zväz žien (SZŽ): 
Anna Straková, Telovýchovná jednota (TJ): 
Július Ľupták, Požiarna ochrana (PO): Ján 
Roštár, Socialistický zväz mládeže (SZM): 
Vlasta Vrbovská, Osvetová beseda (OB): 
Marian Nemčok, Zväz protifašistických bo-
jovníkov (SPB): Ján Srnka, Národný front 
(NF): Július Ľupták, Dedinská organizácia 
Komunistickej strany Slovenska (DOKSS): 
Ladislav Libič. Predsedom je i naďalej s. 
Dezider Nemčok, tajomník Dezider Jerguš 
a pracovníčka Anna Ľuptáková. MNV je 
umiestnené v starej budove školského 
bytu.

SZM – sa preniesol od Michelčíkov do 
starých „Sýkorov – Svidranov.“ Je to starý 
neobývaný dom, ktorý si mládež zariadila 
pekne a účelne. Konajú sa tam schôdze, 
večierky, posedenia. 

TJ – V júli tohto roku sa konal na našom 
športovom ihrisku TJ futbalový turnaj týchto 
družstiev: Podbrezová, Pohorelská Maša, 
Beňuš, Braväcovo. Putovný pohár víťaza 
získalo naše mužstvo, ktorého kapitánom 
je Vladimír Citterberg. Po turnaji sa konala 
tanečná zábava. Futbalisti hrali III. triedu. 

PO – Požiarnici zorganizovali v auguste 
zájazd autobusom do Znojma na tradičné 
hodokvasy. Podujatie sa vydarilo.

Mimoriadne udalosti –Na jar tohto roku 
našiel smrť v potoku náš občan Štefan 
Pôbiš. V opilom stave prechádzal cez 
provizórny most pri „Furku“ – prevádzala 
sa stavba nového a spadol do vody. Utrpel 
zranenie, ktorému pri prevoze do nemoc-
nice podľahol.

V októbri sa stala nečakaná tragédia 
v miestnom pohostinstve. Pri kartách došlo 
k hádke a pri tejto hádke nožom popichal 
Jozef Srnka (Palík) Jáliusa Pačesu (Žmur-
ku). Jedna bodná rana viedla 6 cm do srd-
ca, druhá do brucha. Postihnutý bol ihneď 
odvezený do nemocnice do Podbrezovej, 
kde sa podrobil ťažkej operácii srdca. 
Našťastie z tohto ťažkého stavu vyviazol. 
Jozef Srnka bol ihneď zaistený a daný do 
väzby. Každoročné zvyšovanie životnej 
úrovne našich obyvateľov sa prejavuje aj 
v stúpajúcom počte osobných áut. V našej 
obci ich je 23.

Štedrovečera-MOSČK usporiadala na 
Štedrý večer štedrovečeru pre opustených 
a prestárlych občanov našej obce. Podá-
vala sa tradičná kapustnica, ryby, šalát 
a víno. Zúčastnilo sa 24 občanov. Večeru 
fi nancoval MNV. Pre zúčastnených to bol 
nezabudnuteľný zážitok. 

Posledný furman Furmani zanikajú. 
Konské a volské záprahy nahrádzajú autá 
a moderné stroje. Posledným furmanom 
bol Július Pauliak (Kačička) z osady Srnko-
vo. V obci ubúda aj chov domácich hospo-
dárskych zvierat. Pribúdajú autá, motorky, 
televízory, rozhlasové prijímače atď. Stav 
hospodárskych zvierat v obci je nasledov-
ný: sliepky 622 ks, husí 59, kačky 3, kozy 
13, ovce 410, ošípané 78, kravy 106 ks.

Naše JRD má tento presný názov „ 
JRD Oslobodenia Braväcovo Beňuš so 
sídlom v Beňuši.“ Predseda – Milan Majer, 
agronóm - Ing. Pavel Repka, mechanizá-
tor- Emil Štefančík, zootechnici - Ladislav 
Pačesa, Tatiana Polková, ekonóm- Margita 
Ľuptáková, pokladníčka – Eva Baliaková, 
účtovníčky – Anna Divoková, Anna Srnko-
vá, skladníčka – Júlia Plieštiková

Rastlinná výroba – tohto roku sa pesto-
vali zemiaky – 120 q z ha, pšenica, raž, 
jačmeň – 30 q z ha, seno – 50q z ha. Na 
sezónne práce chodilo vypomáhať veľa 
našich ľudí, ako brigádnická pomoc.

Boli prevedené rekultivácie na našej 
pastve – „Myšková a Kopčok“ na 60 ha. 
Najproduktívnejší v živočíšnej výrobe je 
salaš. Chov oviec v našej obci sa datuje už 
od nepamäti. Stav oviec v r. 1974 – druž-
stevných je 500 ks, súkromných – 350 ks. 
Produkoval sa hlavne syr. Na jednu ovcu 
23,5 kg syra. Okrem tohto ešte oštiepky 
a žinčica. Cez zimné obdobie sa salaš 
stiahol do ovčína do Braväcova, kde ovce 
ošetrovali 4 valasi. Strihanie oviec sa 
prevádzalo dvakrát. Prieme vlny na jednu 
ovcu činil 2,5 kg. V tomto roku sa postavil 
v Braväcove jeden senník. V Beňuši sa 
postavila maštaľ pre 250 ks hovädzieho 
dobytka.

Obyvateľstvo Najstaršou občiankou je 
Otília Michelčíková, ktorá má 89 rokov. 
V Obci pracuje i Zbor pre občianske zále-
žitosti. Predsedníčkou je učiteľka MŠ Mar-
gita Libičová. V tomto roku sa uskutočnil 
zlatý sobáš – Veroniky Pôbišovej a Štefana 
Pôbiša (od Fírov), ďalej sa konali 4 strie-
borné sobáše a 12 detí – novorodencov sa 
zúčastnilo slávnostného uvítania do života.

Oslavy SNP sa niesli v slávnostnom 
ovzduší. Jubilejné 30. výročie prebehlo 
dôstojne na celom Slovensku. Tak to-
mu bolo aj u nás. Manifestačne sa šlo 
k pomníku k hájenke, kde na znak vďaky 
bol položený veniec. Slávnosť bola spojená 
s bohatým kultúrnym programom. Ako hosť 
prišiel na oslavy ppl. Kováč za OV-KSS. Pri 
tejto príležitosti boli vyznamenaní pamät-
nou medailou SNP naši občania. Boli to: 
Jozef Bacúšan, Ladislav Citterberg, Ján 
Gašperan, Ladislav Pačesa, Ján Srnka.

(EĽ.)

súťaže sa konalo 8.2.1974 v Podbrezovej. 
Škoda, že i tu sme stratili jeden cenný 
bod. Tretie kolo prebehlo v Šumiaci, kde 
sa rozhodlo o víťazstve. Na každý súťažný 
večer bol pripravený i kultúrny program 
s tematikou SNP, ktorý bol tiež bodovaný. 
Zvíťazilo družstvo z Podbrezovej, na dru-
hom skončila obec Šumiac a tretie miesto 
zostalo pre Braväcovo. Súťaž hodnotila 
porota z ONV – odboru školstva.

Školstvo - Vyučuje sa ešte v starej budo-
ve ZDŠ. Riaditeľ je Martin Kán z Bacúcha. 
1. ročník – Janka Kvačkajová – 12 detí 
2. ročník – Ľudmila Baboľová – 15 detí, 
3. ročník - Valéria Velemová – 22 detí, 
4. ročník – Anna Štubňová – 29 detí, 5. 
ročník – Martin Kán – 28 detí. Stav detí 
v Materskej škole – 52 detí, riaditeľka MŠ: 
Anna Straková, učiteľky: Katarína Páni-
ková, Mária Machničová, Anna Bútorová.

V tomto roku sa prevádzala generálna 
oprava celej budovy MŠ. Vykonali sa tieto 
práce – betónovanie podláh, naliepanie 
PVC, obklady stien umakartom. Všetky 
tieto práce sa previedli v hodnote 130000 
Kčs. V auguste sa rozšírila elektrická sieť 
od Jozefa Ľuptáka k hájenke. 

Zdravotná starostlivosť: V obci lekára 
nemáme. Obec je pridelená k OÚNZ v Be-
ňuši. Ordinuje MUDr. Štefan Biely. V zubnej 
ambulancii ordinuje MUDr. Dušan Pánik. 
V tomto roku sa prevádzalo hromadné 
očkovanie našich ľudí proti tetanu troma 
injekciami. Vidíme, ako sa stará naša 
spoločnosť o zdravie obyvateľov v socia-
listickom zriadení.

V obci máme dve obývané horárne. 
Jedna je v Podholí, kde býva horár Michal 
Predajňa, druhá je na „vyhonisku“ a ho-
rárom je Pavol Tréger, rodák z Malužinej.

V tomto roku bola dokončená regulácia 
potoka Hlboká, tečúci cez dedinu. Cez 
dolinu bol potok len vybágrovaný pre 
urovnanie toku. Uskutočnila sa i stavba 

a vonkajšie omietky, zdravotná inštalácia 
a elektrifi kácia v celej budove. Areál školy 
bol pripravený na odovzdanie. Finančné 
náklady výstavby č inili 1800000 Kčs 
a celková hodnota diela predstavuje sumu 
2170000 Kčs. 

Obchodná sieť: V obci sú nasledovné 
obchody. Zmiešaný tovar – vedúca: Dorota 
Ličková z Beňuša. Predavačky: Margita 
Kánová z Bacúcha a Katarína Betková 
tiež z Bacúcha. Ročná tržba činila 2617000 
Kčs. V obchode s chlebom a zeleninou je 
vedúca Mária Libičová, predavačka Mária 
Bacúšanová, obe z Braväcova. Ročná 
tržba bola 1225000 Kčs. V predajni mäsa 
je vedúci Jozef Bacúšan. Ročná tržba 
850000 Kčs. V pohostinstve je vedúcou 
mladá Slávka Nemčoková. Predavačky 
– Elena Ľuptáková (od Mazúrov), Elena 
Kollegová, Anna Skalošová – Bacúšano-
vá. Všetky sú z Braväcova. Ročná tržba 
1200000 Kčs.

V obci sú nasledovné organizácie a ich 
predsedovia:

Slovenský červený kríž (SČK): Anna 

...Nech láskou dýcha rodinný krb, 
nech čistotou svieti každučký kút.
Nech čaro Vianoc k Vám priletí 
ako vločky snehu 
a prinesie Vám lásku,zdravie a nehu...
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastné 
vykročenie do roku 2014 všetkým našim občanom 
želá redakčná rada obecných novín BRAVÄČAN.


