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Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  10.decembra  2014 
 

Uznesenie č. 42/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Konštatuje, že  

Mgr. Slavomír Pôbiš,  zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva v  Braväcove v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Uznesenie č. 43/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo č. 03/2014 o dani z nehnuteľností 

na kalendárny rok 2015 

 

Uznesenie č. 44/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo č. 04/2014 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 45/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. berie na vedomie 

predloženú kontrolu plnenia uznesení k 30. 09. 2014 

 

Uznesenie č. 46/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. schvaľuje 

cenu za ťahanie a vývoz 1 fúry (max 3 m3) „PV3S Fekál“ .............. 25 eur 

2. prehodnotenie ceny za ťahanie a vývoz podľa skutočných nákladov k 30.06.2015.  

 

Uznesenie č. 47/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

zámer prenájmu časti pozemku, parcela KN E 6547/2 maximálne 60 m
2
, doba nájmu 5 

rokov,  požadované nájomné 60 €/rok. Podrobné podmienky prenájmu budú určené vo 

zverejnenom zámere prenájmu a následne v nájomnej zmluve.  

 

Uznesenie č. 48/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

delegovaných zástupcov  zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 

 Mgr. Slavomír Pôbiš 
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Uznesenie č. 49/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

delegovaných zástupcov  zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 

 Ing. Marek Šmigura, PhD. 

Uznesenie č. 50/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 
v zmysle §140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich za Obec Braväcovo 

do Okresného súdu Brezno za prísediaceho Ing. Kateřinu Šperkovú, trvale bytom 

Braväcovo 144, 976 64 
 

Uznesenie č. 51/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

berie na vedomie 

1. implementáciu prístupu LEADER v Programovom období 2014-2020 prostredníctvom 

vzájomnej spolupráce obcí VSP Horehron 

2. prípravu a spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron, pre 

Programové obdobie 2014-2020 a participáciu obce na jej spracovaní 

3. financovanie spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Horehron ktoré je 

podmienené jej úspešnou implementáciou 
 

Uznesenie č. 52/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2015 

 

Uznesenie č. 53/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. ukladá 

obecnému úradu zapracovať všetky doplnky a zmeny do rokovacieho poriadku do  

najbližšieho  zasadnutia OZ.  Predložiť rokovací poriadok so zapracovanými zmenami 

na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ. 
 

Uznesenie č. 54/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. schvaľuje 

zmeny a doplnky rokovacieho poriadku v znení predloženého poslaneckého návrhu 
 

Uznesenie č. 55/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. schvaľuje 

            zmena rokovacieho poriadku nadobúda platnosť dnes (dátumom schválenia)    

            a účinnosť 1.1.2015.  

 

Uznesenie č. 56/10/12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v redakčnej rade obecných novín, p. Mgr. Slavomíra Pôbiša 
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Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

                                                                                          Ing. Peter Baliak, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 


