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Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  25. februára  2015 
 

Uznesenie č. 65/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Schvaľuje 

navýšenie finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 711 na 

sumu 10000 eur, kryté prevodom z rezervného fondu zo zostatku zdrojov 

z predchádzajúcich rokov 

 

Uznesenie č. 66/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

nákup GPS navigácie do osobného motorového vozidla,  ktoré  obec plánuje  zakúpiť 

 

Uznesenie č. 67/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Schvaľuje 

zámer prenajať majetok obce, časť parcely KN E 6547/2, v k.ú. Braväcovo,  
podľa § 9a ods. 9 písm. c/  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov  hodných  osobitného zreteľa. 

2. Dôvody hodných osobitného zreteľa 

 jedná sa o  pozemok  priľahlý k stavbe rodinného domu vo vlastníctve nájomcu,  

 vlastník rodinného domu si vybudoval prístupovú komunikáciu na vlastné náklady, 

ako bolo uvedené v podmienkach stavebného povolenia zo dňa 16.08.2002, 

 nie je účelné z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti  ponúknuť prevod prevodu podľa 

hore uvedených skutočností na prevod tretím osobám, alebo ponúknuť iným 

spôsobom, ktorý predpokladá zákon o majetku obcí, 

 prenájmom nehnuteľnosti získa obec príjem z prenájmu 

3. poveruje obecný úrad 

aby zabezpečil zverejnenie zámeru obce prenechať majetok obce, časť pozemku KN E 

            6547/2 do nájmu z dôvodov  hodných osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na svojej   

            internetovej stránke.  

 

Uznesenie č. 68/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

            dôvodovú správu  k schváleniu dotácií z rozpočtu obce na rok 2015 

2. Schvaľuje 

a) dotáciu pre FK SOKOL Braväcovo vo výške 2750 eur 

b) dotáciu pre  BKZ Bukovinka vo výške 1500 eur 

3. Schvaľuje 

a) príspevok na činnosť  pre M Bravo Braväcovo vo výške 250 eur, 

b) príspevok na činnosť  pre ZO SZPB Braväcovo vo výške 100 eur, 

c) príspevok na činnosť  pre MS SČK Braväcovo vo výške 150 eur, 

d) príspevok na činnosť  pre ZO JDS Braväcovo vo výške 250 eur, 

e) príspevok na činnosť pre FO INTERNACIONÁL SOKOL Braväcovo vo výške 300 

eur,  
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f) príspevok na činnosť pre OZ Čučoriedka vo výške 350 eur 

g) príspevok na činnosť pre OZ Horehronské športové nádeje vo výške 250 eur 

 

Uznesenie č. 69/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

predložený materiál k modernizácii verejného osvetlenia v obci 

 

Uznesenie č. 70/25/02/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

ústnu informáciu starostu obce Braväcovo o priestorových potrebách pre riadnu 

funkciu obecného úradu 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Stiahlo z rokovania 

materiál uvedený pod p.č. 7 - Zásady vydávania obecných novín Braväčan 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Peter Baliak, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 


