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Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  10. decembra   2014 

Ev. číslo: 250/2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

V úvode zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva p. Pôbiš, 

ktorý sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

 

Návrh uznesenia: 

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 

Prítomní poslanci: Martinec, Murgaš,  Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský.  

 

Po zložení sľubu starosta obce navrhol nasledovný program rokovania. 
 

Navrhovaný program:    

1. Otvorenie                

2. Zloženie sľubu poslanca OZ       

3. Procedurálne otázky        

      Schválenie programu rokovania        

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        

4. Kontrola plnenia uznesení k 30.9.2014      

5. Ekonomické záležitosti        

5.1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015 

5.2. Návrh VZN o poplatku za KO a DSO 

5.3. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 

5.4. Návrh ceny – ťahanie septikov     

6. Majetkové záležitosti  

6.1. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Peter Murgaš       

7. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa      

do Rady školy pri Materskej škole   Braväcovo 
8. Voľby prísediacich Okresného súdu Brezno      

9. Implementácia prístupu LEADER pre aktuálne obdobie 2014-2020   

10. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2015 

11. Interpelácie          

12. Záver 

 

Pozmeňovacie návrhy: 

Vrbovský – bod 5.3 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 vypustiť z rokovania a zaradiť na 

najbližšie rokovanie OZ, konkrétne na 21.01.2015, o 17.00 hod., bod 5.3 bude znieť Investície 

na rok 2015 

Pôbiš -  bod 11 posunúť na bod 12, bod 11 znie – zmeny a doplnky rokovacieho poriadku 

 

Hlasovanie: 

Pozmeňovací návrh Pôbiša 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 
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Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Hlasovanie: 

Pozmeňovací návrh Vrbovského 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

Hlasovanie za navrhovaný program po pozmeňujúcich návrhoch 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 

 
                                                                                                                            

K bodu 3 -  Procedurálne otázky 

Schválenie programu rokovania: program schválený 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

- zapisovateľku  zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková 

- overovateľov zápisnice: Peter Murgaš, Peter Rusnák 

 

K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení k 30.9.2014 

Rozprava 

Pobiš – uznesenie č. 33/10/09/2014,  cena bola stanovená, OZ schválilo, či sú v návrhu 

rozpočtu  zohľadnené finančné prostriedky na výkup cesty 

Cígerová – áno 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

I. berie na vedomie 

predloženú kontrolu plnenia uznesení k 30. 09. 2014 

 

Všetci prítomní poslanci: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. 

Vrbovský predloženú správu vzali na vedomie. 

 

K bodu 5 – Majetkové záležitosti 

                   5.1. VZN o dani  z nehnuteľností na kalendárny rok 2015 

Starosta – návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,  

dátum ukončenia pripomienkového konania bol 05.12.2014. Do uvedeného dátumu neboli zo 

strany občanov a ani poslancov doručené žiadne pripomienky 

Rozprava 

Vrbovský – predpokladá, že navýšenie vychádza z novely zákona 

Pôbiš – z rozprávania starostov vie,  že sa zmenila sadzba za lesné pozemky, akým spôsobom 

sa to dotklo nás, sú to zmeny v našej kompetencii, alebo sa menili na základe normy 

Ľuptáková – zo zákona je zmena len  orná pôda a TTP, zníženie o  0,95 %. Ostatné zmeny sú 

zmeny navrhované obcou, pri lesných pozemkoch sa nás zmena netýka 

Pôbiš – poukázal na to, že obyvateľovi obce, p.Jurajovi Pôbišovi bolo  znemožnené 

komunikovať ohľadne pripomienok k VZN 
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Starosta – odpovie v interpeláciách 

 

 

Návrh  uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Uznáša sa 

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

na kalendárny rok 2015 

 

Hlasovanie  

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

VZN bolo schválené 

 

K bodu 5 – Majetkové záležitosti 

         5.2. Návrh VZN o poplatku za KO a DSO 

Starosta – návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,  

dátum ukončenia pripomienkového konania bol 05.12.2014. Do uvedeného dátumu neboli zo 

strany občanov a ani poslancov doručené žiadne pripomienky 

Rozprava  

Vrbovský – chýba ekonomické zhodnotenie, mailová komunikácia 2011-2012, žiadal o 

zhodnotenie 

Ľuptáková – návrhom VZN sa neupravujú aktuálne ceny, len sa upravuje zníženie pre väčšiu 

skupinu FO v zmysle zákona  

Starosta – ekonomické zhodnotenie, ktoré má Vrbovský mohol dať aj poslancom. Máme 

najnižšie poplatky od obyvateľov v okrese Brezno 

Šmigura - § 3 – doplniť v ods. 1, písm. b, 0,030 € za osobu a  kalendárny deň, za osobu 

a kalendárny deň 

Rusnák – koľko obec dopláca v odpadom hospodárstve, treba opäť upozorniť občanov, ako sa 

separuje (čo ide do plastov) 

Martinec – § 6, zníženie poplatku platí  aj pre študentov? 

 

Návrh uznesenia 

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 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

VZN bolo schválené 

 

 

K bodu 5 – Majetkové záležitosti 

         5.3. Investície na rok 2015 
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Rozprava 

Starosta – v rozpočte sú  naplánované kapitálové výdavky 

Ľuptáková – nákup pozemkov – výkup pozemku na skalke a v strede obce 

- stroje a prístroje, realizácia nových stavieb – úzko súvisí spolu, v prípade neschválenia 

dotácie na kanalizáciu, výstavba z vlastných zdrojov 

- obecné motorové vozidlo – je v havarijnom technickom stave,  

-rekonštrukcia -  plánovaná oprava miestnej komunikácie - úseky po kanalizácii, ktorú 

poslanci v septembri neschválili z toho dôvodu, že sa blížia komunálne voľby  

- projektová dokumentácia – na rekonštrukciu budovy  ZŠ 

Starosta – na kanalizáciu bola podaná žiadosť na 400 tis. €, výsledok budeme vedieť len 

v apríli 2015, financie čerpáme len z envirofondu, na  štrukturálne fondy obec nemohla 

v minulom plán. období podávať žiadosť, lebo sme malá obec zaradená mimo pólov rastu. 

Niektoré obce (napr. Horná Lehota) si kanalizáciu budujú vo vlastnej réžii, mohli by sme to 

skúsiť aj my (v prípade neschválenia dotácie). Prepočítavať návratnosť investície (traktor) je 

krátkozraké a nesprávne, obec nie je podnikateľský subjekt.  

Starosta - oprava ciest – máme dvoch zástupcov, ktorí boli poslancami aj v predchádzajúcom 

volebnom období, v septembri na rokovaní OZ bolo prezentované, že keby sa cesty 

opravovali ešte tohto roku, voliči by to mohli vnímať ako predvolebnú kampaň, opravu 

odložili s tým, že sa schváli v rozpočte na nasledujúci rok. 

Starosta - projektová dokumentácia –   na budovu obecného úradu máme rôzne názory, ak 

povedia poslanci nesnívaj o budove v dedine, tak to budem rešpektovať. Na obecný úrad 

a kultúrny dom je vypracovaná projektová dokumentácia – cca 700 tis. €, rekonštrukciu 

môžeme realizovať len tak, ako je v projekte. Ako bolo povedané, pekný úrad by bol aj 

v škole, ale na realizáciu zmien treba projekt. Úrad by bol na prízemí (bezbariérový vstup), 

MŠ by bola na poschodí. Krízové riešenie pre BKZ – čakáreň a ambulancia v kultúrnom 

dome, STK – kultúrny dom, rozkladanie stolov. Bez projektu sa nepohneme a nemôžeme 

pýtať ani peniaze na rekonštrukciu. Priestory súčasného obecného úradu sú nevyhovujúce, je 

tu vlhký vzduch, pleseň, opadávajú omietky 

Vrbovský  – navrhol poslancom OZ urobiť obhliadku majetku obce,  v akom stave sa 

nachádza, môžeme ísť do školy a potom sa môžeme rozprávať, čo sa s tým dá robiť. Poslanci 

sa dohodli na obhliadke majetku obce na deň 13.12.2014, o 14.00 hod. 

Šmigura – vlečka nám kanál nepostaví, skôr čakal nákup UNC, kto dá parametre na nákup 

obecného auta? 

Starosta -  vlečka sa použije aj v odpadovom hospodárstve, parametre dajú poslanci, pri kúpe 

musí obec postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pri zapožičaní UNC je nám 

maximálne nápomocný p. Bursa 

Pôbiš – cesta je v zlom stave aj na Skalke  

Starosta – po obhliadke by chcel vyzvať poslancov, aby povedali svoje plány, investície, aby 

sa aj poslanci zaviazali občanom 

 

K bodu 5 – Majetkové záležitosti 

                    5.4. Návrh ceny – ťahanie septikov 

Rozprava 

Vrbovský – nápad dobrý, víta a schvaľuje, preukazujú obyvatelia raz ročne ťahanie septikov 

(ktorí sú nie napojení na kanalizáciu) v zmysle VZN? Bol by za,  aby sa aj toto VZN 

kontrolovalo 

Starosta – obyvatelia nepreukazujú ťahanie septikov, rozprávať o dodržovaní VZN sa 

môžeme, keď máme prostriedok  ako to budeme robiť  

Rusnák- navrhuje ťahanie napr. 1 týždeň 
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Starosta – nedá sa to tak robiť, musí sa to postupne, ľudia majú záujem o ťahanie septikov, 

vytiahneme 1 septik, max. 4 fúry na deň 

Vrbovský – komu budú platiť?  

Šmigura – či sa po každom použití bude preplachovať cisterna? 

Starosta – platiť obci na základe faktúry, cisterna sa preplachovať nebude 

 

Návrh uznesenia: 

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.  

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 

       

 

 

K bodu 6 - Majetkové záležitosti 

                   6.1. Žiadosť o odkúpenie pozemku-Peter Murgaš  

Rozprava 

Murgaš – jedná sa o stavbu garáže, ktorá nie je na pevnom základe, na stavbu mal ústny 

súhlas ešte od pani starostky, podal na obec žiadosť o odkúpenie alebo prenájom pozemku, 

nie je pravda, že si robí čo chce, cestu k rodinnému domu má vybudovanú na vlastné náklady, 

ako bolo uvedené v stavebnom povolení 

Starosta –  materiál, ktorý bol doručený poslancom OZ  je na prenájom pozemku, cesta (na 

ktorej je vybudovaná garáž) je od zvonice smerom na rubanovkú obecná, v katastri KN  E, 

Pôbiš –  p. Kuvik na rokovaní OZ predniesol pripomienky, nejasnosti, preto navrhli prizvať p. 

Murgaša na rokovanie OZ, zrazu mal starosta obce rozhodnutie, ktoré objasňovalo sporné 

skutočnosti, nebolo možné dať skôr materiál 

Starosta – stavebné povolenie vydalo Brezno, p. Murgaš sa vyjadril ako to bolo, stavebné 

povolenie bolo v archíve, dôvodom prizvania p. Murgaša na zasadnutie OZ bolo to, že p. 

Kuvik na rokovaní OZ povedal, že stavba garáže nemá 40 m
2
 ako bolo uvedené v žiadosti, ale 

že je to 100 m
2
   

 

Návrh uznesenia  

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.  

 

Hlasovanie: 

Za: Martinec, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal: Murgaš 

Uznesenie schválené 
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K bodu 7 - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej 

škole Braväcovo   

Rozprava 

- navrhovaní kandidáti nemali výhrady  

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

delegovaných zástupcov  zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 

 Mgr. Slavomír Pôbiš 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Mgr. Pôbiš 

Uznesenie schválené 

     

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

2. Schvaľuje 

delegovaných zástupcov  zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo 

 Ing. Marek Šmigura, PhD. 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Ing. Šmigura 

Uznesenie schválené 

 

K bodu 8 - Voľby prísediacich Okresného súdu Brezno 

Rozprava 

Vrbovský – dúfa, že navrhovaná osoba súhlasila? 

Starosta – áno, pre informovanosť - doteraz bol prísediacim p. Dezider Gašperan 

 

Návrh uznesenia 

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 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 
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K bodu 9 - Implementácia prístupu LEADER pre aktuálne obdobie 2014-2020  

Starosta – LEADER  je spojenie samospráv, podnikateľov a tretieho sektora  na zlepšenie 

kvality života vo vidieckych oblastiach.  Je určený pre VSP , kde je obec aj členom, MAS – 

nepracuje, ako by mala, pre nasledujúce obdobie je potrebné sústrediť uznesenie zo zasadnutí 

OZ obcí,  

Rozprava 

Rusnák – obec tam dala  nejaké peniaze? 

Starosta – členské   

Vrbovský – prínos pre našu obec? 

Starosta – nie ani pre Horehron 

 

Návrh na uznesenie 

 

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 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 

 

K bodu 10 - Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2015 

Starosta – p. Martinec na ustanovujúcom zasadnutí OZ povedal, že nepárne týždne by mu 

vyhovovali, čo sme zohľadnili aj pri návrhu plánu zasadnutí 

Rusnák – čas je rovnaký, o 17.00 hod? 

Šmigura – navrhuje o 19.00 hod.  

Starosta – čas a miesto určuje starosta 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2015 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Plán zasadnutí OZ bol schválený 
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K bodu 11 – Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku  

Predkladateľom bodu rokovania OZ je p. Pôbiš, ktorý prítomných poslancom odovzdal 

písomný materiál, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Zaskočilo ho, že v rokovacom poriadku, 

ktorý dostali spolu s pozvánkou na OZ nie je zapracovaná zmena, ktorú poslanci schválili už 

skorej (zasielanie pozvánky s materiálom 7 dní), zmena už mohla byť zapracovaná 

v rokovacom poriadku 

Ľuptáková – poslanci neurčili obecnému radu, aby zmenu zapracovali do rokovacieho 

poriadku 

Šmigura – materiál zasielať duplicitne aj poštou, nie každý chodí na mailové schránky 

Rusnák – je technicky možné zvukový záznam obdržať aj skorej? 

Starosta – v rokovacom poriadku je uvedené ako sa diskutuje, ako sa materiály predkladajú, 

ako sa dávajú pozmeňovacie návrhy, zatiaľ nebola navrhnutá žiadna zmena, zvukový záznam 

sa nedá zmeniť 

 

Šmigura - pozmeňovací návrh 

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. 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie  schválené 

 

Rusnák – pozmeňovací návrh k bodu 3.6, bod 2, druhá veta 

 

Zvukový záznam sa zverejňuje na internetovom sídle obce do 2 pracovných dní po zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Zápisnica sa zverejňuje do 3 pracovných dní po podpísaní zápisnice 

starostom obce a overovateľmi.  

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 

 

Návrh uznesenia 

Hlasovanie za zmeny a doplnky rokovacieho poriadku po schválení pozmeňovacieho návrhu 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. schvaľuje 

zmeny a doplnky rokovacieho poriadku v znení predloženého poslaneckého návrhu 

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 
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Starosta obce upozornil predkladateľa, že v návrhu nebol uvedený dátum účinnosti.  Návrh 

starostu - zmena rokovacieho poriadku nadobúda platnosť dnes (dátumom schválenia) 

a účinnosť 1.1.2015.  

 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 

    

K bodu 12 - Interpelácie 

Vrbovský -  návrh uznesenia – Obecné zastupiteľstvo v Braväcove ukladá obecnému úradu 

spracovať ekonomické zhodnotenie likvidácie odpadu za rok 2013, 2014, výber poplatku za 

KO a DSO,  versus výdavky spojené s odvozom a uložením KO a DSO. Zverejniť tieto 

výsledky občanom a opakovanie oboznámiť o spôsobe separácie.  Termín do 31.01.2015. 

Hlasovanie 

Za: Martinec, Murgaš, Mgr. Pôbiš, Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené 

Starosta – vyzval poslancov OZ aby sa spolupodieľali pri príprave programu OZ,  

nedoporučuje aby  pozmeňovacie návrhy poslancov boli predkladané len v deň rokovania, 

keď majú poslanci  materiál spolu s pozvánkou 7 dní vopred, aby rokovanie OZ bolo vecné. 

Je na zvážení OZ, či si zriadi komisie a aké, ale v minulom období komisie pracovali 

nedostatočne 

Pôbiš –  vzdáva sa členstva v redakčnej rade obecných novín, nechce byť uvedený ani v tiráži 

novín, ktoré budú vydané do konca roka. Všetci prítomní poslanci: Martinec, Murgaš,  

Rusnák, Srnka, Ing. Šmigura, Ing. Vrbovský, vzali na vedomie vzdanie sa členstva p. Pôbiša 

v redakčnej rade obecných novín 

Starosta – bod interpelácie, vyjadrujú sa aj obyvatelia obce, občan p. Juraj Pôbiš, nespokojný 

za zdaňovanie pozemkov – ostatná plocha,  ani raz nereagoval   v zákonnej lehote k návrhu 

VZN a vždy prišiel len  na OZ. Ostatnú plochu má aj starosta obce. Dával pripomienky 

k VZN ako poslanec OZ, ale teraz z titulu starostu nie. Nie je pravda že p. J.Pôbiš 

komunikoval s obcou mailom a obec mu niečo zatajila, ako tvrdil p. S.Pôbiš.  

Občan J.Pôbiš – s obcou mailom nekomunikoval ani raz, v príspevku vyjadril svoju 

nespokojnosť s výškou dane za ostatné plochy a porovnával ich s výškou dane za ornú pôdu 

a trvalé trávne porasty,  ako začal platiť nový zákon 582/2004,  

Murgaš – rozdelenie obvodov pre poslancov 

Rusnák – bolo by dobré, aby sa pozvánka na rokovanie OZ oznamovala aj v obecnom 

rozhlase 

Starosta – hlásili sme aj doteraz, čo sa týka rozdelenia obvodov, je na poslancoch OZ ako sa 

dohodnú 
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K bodu 13 - Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková v.r.                                                         Ing. Peter Baliakv. r. 

prednostka obecného úradu                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


