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Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  25. júna  2014 

 

Uznesenie č. 21/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok roku 2014 

 

Uznesenie č. 22/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

nákup rezača asfaltu a vibračnej dosky,  max. za cenu 4 tis. eur 

2. Schvaľuje 

zmenu rozpočtu č. 2 – navýšenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na 

nákup  rezača asfaltu a vibračnej dosky, max. do výšky 4 tis. eur, kryté prevodom 

z rezervného fondu  zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich rokov 

 

Uznesenie č. 23/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove,  podľa § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

1. b e r i e   n a    v e d o m i e   

a) že, schválilo zámer predať majetok obce svojim uznesením pod č. 

18/23/04/2014 zo dňa 23.04.2014 

2. s c h v a ľ u j e  

a) spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1) tohto uznesenia a to 

priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení, 

minimálne za cenu  8,50 €/m2, maximálne 800 m2  

b) podmienky  predaja : 

do 20.08.2014, do 12.00 hod. lehota na predkladanie cenových ponúk 

3. p o v e r u j e  obecný úrad 

a) aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou priameho predaja 

v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky 

tohto priameho predaja majetku obce 

b) aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho predaja majetku obce  na 

úradnej tabuli obce Braväcovo a oznámením na internetovej stránke  obce 

Braväcovo. 

 

Uznesenie č. 24/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove: 

1. Poveruje obecný úrad 
aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty  

pozemkov pre účel prevodu nehnuteľnosti, podľa vypracovaného geometrického plánu 

na určenie vlastníckych práv a oddelenie pozemkov parc. č. 148/1-3, 164/1-4, 169/3-5, 

172/1.3-5 a odňatie z  poľnohospodárskej pôdy, číslo plánu: 33763020-05/13,  

najneskôr do 20.08.2014 
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Uznesenie č. 25/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo 

č. 117/23/04/2014 zo dňa 23.apríla 2014 

predaj majetku obce Braväcovo, 

predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo,  parcelu registra 

„C“ KN  386/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2 v celosti,   podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

v prospech Jána Nemčoka, Braväcovo 31, za cenu  5,00 €/m
2
.  Cena bola stanovená 

dohodou zmluvných strán s prihliadnutím na aktuálne ceny nehnuteľnosti v uvedenej 

lokalite. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

2. Poveruje 

obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil kúpnu 

zmluvu na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 26/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

žiadosť,  rímsko-katolíckeho farského úradu v Beňuši,  o finančný príspevok  

 

Uznesenie č. 27/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

informatívnu správu o vykonaných prácach „Centrum obce“  

 

Uznesenie č. 28/25/06/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

správu o oprave „PV3S Fekál“ 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

                                                                                          Ing. Peter Baliak, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Štefan Ľupták   ................................ overil dňa………………….        

                        Mgr. Slavomír Pôbiš  ................................ overil dňa……………...…… 

 


