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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  31. októbra  2014 

Ev. číslo: 231/2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta 

obce Ing. Peter Baliak. Neplánované obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe žiadosti 3 

poslancov OZ zo dňa 14.10.2014 (Mgr. Silvia Kánová, Ján Martinec,  Mgr. Slavomír Pôbiš). 

Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné,  nakoľko na zasadnutí sú 

prítomní  4 poslanci z celkového počtu 7. 

  
Navrhovaný program:    

 

1. Otvorenie                

2. Procedurálne otázky        

      Schválenie programu rokovania  

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        

3. Vydanie obecných novín Braväčan 3/2014  ( poslanci OZ – predkladatelia žiadosti o zvolanie 

neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva). 

4. Záver                                                                                                                       

             
                                                                                                                            

K bodu 2 -  Procedurálne otázky, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

Rozprava: K navrhovanému programu nemal nikto z prítomných poslancov žiadne 

pripomienky ani doplnky.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje  

program neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik,  Gašperan, Mgr. Kánová, Mgr. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starosta obce určil za: 

- zapisovateľa   zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková 

- overovateľov zápisnice: Rastislav Gašperan, Ivan Kuvik 

-  

K bodu 3 – Vydanie obecných novín Braväčan 3/2014  ( poslanci OZ – predkladatelia 

žiadosti o zvolanie neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva). 
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Rozprava: 

Mgr. Pôbiš  odovzal všetkým prítomným papierovú formu príspevku, ktorý následne prečítal. 

V príspevku poukázal na článok Petra Baliaka „Očami starostu“, na ktoré nadväzovali ďalšie 

samostatné články vydané v  Obecných novinách Braväčan 3/2014. Z jeho pohľadu starosta 

obce   zneužil miestnu tlač na predvolebnú kampaň. Príspevok tvorí prílohu zápisnice. 

V závere položil starostovi obce tieto otázky: 

V zákone č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sa v §12 píše: 

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného 

zastupiteľstva starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia 

žiadosti na jeho konanie , ak žiadosť neobsahuje iný termín. V žiadosti, doručenej na obecný 

úrad 17.10.2014 bol určený termín zasadnutia, 29. október 2014, 17.00 hod. (tradičný 

rokovací deň Obecného zastupiteľstva, v Braväcove). Napriek tomu ste zvolali mimoriadne 

zastupiteľstvo na piatok, 31. októbra o 15.00 hod. Je to podľa Vás štandardný postup starostu, 

alebo sa jedná o obštrukciu, ktorá má sťažiť zákonné a demokratické postupy obecných 

poslancov? 

Váš článok „Očami starostu“, nebol ešte pri stretnutí redakčnej rady 19. septembra 

k dispozícii. Kto a akým spôsobom ho neskôr pred vydaním novín posúdil a autorizoval? 

Jeden z dôvodov neskoršieho vydania posledného čísla novín, bolo čakanie na prvé 

zasadnutie okrskovej volebnej komisie v Braväcove, aby v novinách mohli byť zverejnení už 

aj jednotliví kandidáti. Keďže sa jednalo o posledné číslo pred voľbami a sám ste svoj priestor 

využil nad mieru, prečo nedostali možnosť prezentovať sa aj ostatní (už dlhšie známi) 

kandidáti na starostu? Pri stretnutí redakčnej rady 19. septembra 2014 ste o svojom príspevku 

povedali, že sa vyjadríte tak ako vždy. Považujete svoj článok „Očami starostu“ s ohľadom na 

jeho rozsah (viac ako dve strany + doplňujúce články) a obsah (bez priestoru na vyjadrenia 

dotknutých osôb) za primeraný? 

Následne v bode programu vystúpila Mgr. Silvia Kánová a Mgr. Slavomír Pôbiš,  ktorí 

reagovali na články uverejnené v poslednom čísle novín Braväčan. Písomný materiál nebol 

odovzdaný (netvorí súčasť zápisnice).  

Mgr. Kánová    

- oprava fekálu a  čerpanie žúmp s vypúšťaním do našej ČOV 

Mgr. Pôbiš 

- odpadové hospodárstvo obce, separovanie odpadu, nákup traktora s príslušenstvom 

Mgr. Kánová 

- zakúpenie traktora s príslušenstvom, ako to bolo 

Mgr. Pôbiš 

- presťahovanie obecného úradu do stredu obce 

Mgr. Kánová 

- rozpracovanie schváleného územného plánu, stavebný obvod N7 

- „Gazdovský dvor u Ftáčikov“ 

Odpovede starosta obce - Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, kde § 12 ods. 1, druhá veta  znie:  Ak 

požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá 

zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na 

jeho konanie.  

Článok „Očami starostu“ je videnie problémov starostu obce, ktoré sa diali za posledný 

štvrtok,  v tomto článku sú všetky informácie pre občanov, ako výňatok zo zasadnutí OZ, 

ktoré  sú zverejnené, napísané a je to očami starostu obce,  kde sa  ani jediným slovkom  

nezmienil o volebnej kampani, je to zhodnotenie jeho volebného obdobia. Článok „Očami 

starostu“, nikto, nikdy neautorizoval, je to pohľad starostu obce. 
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Neplánované obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe žiadosti 3 poslancov, ktorí 

navrhli aj program rokovania OZ. K navrhovanému programu neboli žiadne pripomienky 

a ani doplnky. Nakoľko bod Interpelácie nebol navrhnutý, tak prítomným obyvateľom obce 

slovo nebolo udelené slovo. 

 

K bodu 4 – Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková, v.r.                                                     Ing. Peter Baliak, v.r. 

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ivan Kuvik               ....................... overil dňa .............................. 

                                       Rastislav Gašperan  ....................... overil dňa................................ 

 

 


