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Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  20. novembra 2013 

Ev. číslo: 304/2013 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta 

obce Ing. Peter Baliak. 

Starosta obce konštatoval,  že rokovanie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko na 

zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, z celkového počtu 7 poslancov. Zasadnutia OZ Braväcovo 

sa zúčastnil občan Braväcova pán Ján Ľupták, Braväcovo 167. 

 

 
Navrhovaný program:    

 

1. Otvorenie               starosta 

 

      2.  Procedurálne otázky        

Schválenie programu rokovania  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice      starosta 

 

3. Kontrola plnenia z uznesení  k 30.9.2013         hlavná kontrolórka obce 

 

4. Návrh na vstup do OOCR Nízke Tatry juh    starosta 

 

5. Schválenie dodatku č.1 ku Zmluve o poskytnutí  

služby č. 091201       starosta 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenia obce 

6.1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.2  starosta 

6.2.  Upozornenie prokurátora na porušovanie zákona 442/2002 Z. z. 

O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách   starosta 

 

7. Ekonomické záležitosti 

4.l. Návrh na zmenu rozpočtu obce     starosta 

4.2. Zásady hospodárenie s majetkom obce    starosta 

 

8. Majetkovoprávne záležitosti  

8.1. Zámer nadobudnutia majetku do vlastníctva obce   starosta 

 

9. Schválenie ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou na roky 2014  - 2016    starosta 

 

10. Návrh plánu zasadnutí OZ v Braväcove na rok 2014   starosta 

            

  

11. Interpelácie         poslanci OZ 

 

12. Záver 
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K bodu 2: Procedurálne otázky, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľova 

a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predniesol navrhovaný program zasadnutia OZ a otvoril rozpravu 

k navrhovanému programu. Nikto z prítomných nemal žiadny pozmeňujúci návrh, preto dal 

hlasovať za návrh na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Schvaľuje  

Program plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starosta obce určil za: 

Zapisovateľov zápisnice: Mgr. Ľuptáková, Mgr. Baliaková 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Kánová, Ľupták 

 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení k 30.9.2013 

     Hlavná kontrolórka obce Mgr. Cígerová predložila správu z kontroly plnenia uznesení zo 

zasadnutí OZ v Braväcove k 30.9.2013. Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Mgr. Kánová: Zisťovala sa  cena stoličiek do kultúrneho domu? 

Mgr. Cígerová: Zatiaľ nie 

Bc. Pôbiš: Odsúhlasené bolo zvukové nahrávanie zasadnutí OZ, prečo sa to nevykonáva, či 

obec zakúpi diktafón, chcel by vedieť bližšie informácie k zakúpeniu traktora 

Starosta: prebehlo verejné obstarávanie, z troch ponúk bola vybratá jedna 

Ing.Kán: Kto vyhral verejné obstarávanie, hľadal som na stránke obce, nie je to tam 

zverejnené 

Mgr. Ľuptáková: Na stránke obce je zverejnená zmluva o zakúpení traktora a príslušenstva 

 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Berie na vedomie 

Predloženú kontrolu plnenia uznesení k 30.9.2013 

 

 

K bodu 4 Návrh na vstup do OOCR Nízke Tatry JUH 

     Obec Braväcovo je členom Klastra HOREHRONIE – spoločenstvo bolo založené v roku 

2011 s cieľom budovania cestovného ruchu a infraštruktúry v rámci regiónu Horehronie. 

Klaster je registrovaný na obvodnom úrade v Banskej Bystrici a podľa zákona o podpore 

cestovného ruchu 91/2010 Z. z. bolo nutné založiť organizáciu registrovanú na ministerstve 

dopravy. Bola založená ďalšia organizácia pod názvom OO CR Nízke Tatry Juh v roku 2012. 

Obec Braväcovo prejde len administratívnou zmenou členstva. V súčasnej dobe obce 

v OOCR Nízke Tatry Juh sú súčasne aj členmi Klastra za symbolické členské. 

Rozprava: 

Mgr. Kánová: či sa dajú na stránke Klaster Horehronie zverejňovať akcie, čo sa budú konať 

v našej obci 
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Starosta: áno, len treba informácie, plagáty o akciách dávať v dostatočnom časovom predstihu  

Bc.Pôbiš: aký prínos bude mať vstup do OOCR naša obec 

Starosta: Napríklad cyklotrasy smer Čertovica – Braväcovo boli financované z Klastra a sú 

hodnotené veľmi dobre, ďalej budú regionálne karty, ktoré budú môcť využiť obyvatelia  

nášho regiónu, ubytovaní hostia v našich ubytovacích zariadeniach, zľavnené lístky na 

lyžovanie,  

Mgr. Kánová: dali by sa upraviť lyžiarske trate v okolí Braväcova za finančnej pomoci 

Klastra ? 

Starosta: Lyžiarske trate treba zaznačiť do ortomapy, trasy v okolí Braväcova sú zatiaľ 

udržiavané len svojpomocne 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Schvaľuje 

Vstup obce Braväcovo do OOCR Nízke Tatry JUH 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve č. 091201 so spoločnosťou Brantner Gemer         
Firma Brantner Gemer zaslala obci Braväcovo dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služby č. 

091201 s navrhnutými cenami, ktoré by mali platiť od 1.1.2014. 

Rozprava: 

Mgr. Kánová: Aké sú dôvody zvýšenia cien, zvýšenie z 5,- Euro na cenu 8,- Euro za tonu 

skla, je to dosť 

Starosta: Sklo už od nás  neberie firma Brantner Gemer, ale Zberné suroviny, je to zatiaľ 

zadarmo cez nich. Ceny v dodatku za sklo sú ponechané z dôvodu, ak by zberné suroviny 

spoplatnili odvoz skla a ceny by boli vyššie, tak by sme to znova dávali cez firmu  Brantner 

Gemer. Porovnával som ceny za TKO všade na okolí, všade sú už ceny vyššie a od skôr ako 

máme my.  

Ing. Kán: Prečo zvyšuje firma Brantner ceny, keď v zmluve je uvedené, že pokiaľ nebude  

rásť inflácia, nebude  zvyšovanie DPH a cien PHM, tak ceny za vývoz odpadu by sa nemali 

meniť. Cítim to ako tlak z ich strany 

Starosta: Inflácia je každý rok,  ceny PHM tiež a Brantner ceny doteraz ani raz nezvýšil. Ďalej 

nám firma Brantner Gemer s.r.o. dodala  300 nádob na odpad, ktoré by sme museli odkúpiť 

v prípade ak odstúpime od zmluvy. Je to na zváženie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 91201 so spoločnosťou Brantner Gemer 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: Nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce 

6.1. Návrh na všeobecne záväzné nariadenie Obce č. 03/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Obce Braväcovo 

Na rokovanie OZ v Braväcove bol predložený návrh na VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Braväcovo. 

Rozprava: 

Mgr. Kánová: ako to bude riešené pre tých, čo nemajú právnu subjektivitu 

Starosta: bude to riešené tak, že žiadateľovi sa poskytne na činnosť finančný príspevok (nie 

dotácie), pokladničné doklady budú v účtovných dokladoch obce 

Mgr. Ľuptáková: v prílohe návrhu VZN je aj žiadosť – forma je upravená podľa žiadosti 

VUC, bližšie podmienky budú dohodnuté v zmluve o dotácii. Tí čo si už podali žiadosť budú 

vyzvaní, aby si upravili žiadosť podľa nového VZN. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Uznáša sa 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo č. 03/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Obce Braväcovo 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

6.2. Upozornenie prokurátora na porušovanie zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách 

Okresná prokuratúra Brezno upozornila obec Braväcovo na skutočnosť, že vypracované VZN 

č. 19/2010  nie je v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, odporučila tento nedostatok prerokovať na zasadnutí OZ a vypracovať VZN 

v súlade so zákonom. 

Rozprava: 

Ing. Kán: na základe čoho prišlo upozornenie prokurátora 

Starosta: Okresná prokuratúra písomne zisťovala od obce Braväcovo či máme vydané VZN 

v zmysle zákona o verejných vodovodoch, ak áno prefotené VZN žiadala zaslať na 

preskúmanie na prokuratúru. Tam sa zistilo, že VZN č. 19/2010 nerieši všetky oblasti, ktoré 

zákon stanovuje 

Ing. Kán: či okolité obce majú vypracované VZN verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

Mgr. Cígerová: upozornenia šli všetkým obciam, je to bežná práca prokuratúry.  Brezno nemá 

vôbec VZN o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Berie na vedomie 

Upozornenie prokurátora na porušovanie ustanovenia § 36 ods. 7 písm. cň zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
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2/ Ukladá 

Obecnému úradu Braväcovo vypracovať všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle § 36 

ods. 7 písm. c) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 7 Ekonomické záležitosti 

7.1. Návrh na zmenu rozpočtu č.2 

Rozprava: 

Ing. Kán: pýtal sa na jednotlivé položky, čo je zahrnuté v nákladoch na traktor, sadbová 

úprava – stred obce, uhlie MŠ, nákup pozemkov, geometrický plán, návrh na vklad 

Mgr. Ľuptáková: vysvetlila jednotlivé položky, pripomenula, že ak chceme aby z rokovania 

OZ bol robený záznam, je potrebné zakúpiť diktafón, ak ho kúpime tohto roka,  treba to do 

zmeny rozpočtu zahrnúť  

Ing. Kán: diktafón treba zakúpiť čím skôr, nie čakať do budúceho roka 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Berie na vedomie 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 

2/ Schvaľuje 

Pozmeňovací návrh k návrhu na zmenu rozpočtu č. 2: 

funkčná klasifikácia obec, položka 633, zmena +100 

položka 711, zmena -100 

3/ Schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č. 2 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

7.2.Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Braväcovo 

     Na rokovanie OZ bol predložený materiál – vypracované zásady hospodárenia s majetkom 

obce Braväcova. 

Rozprava: 

Ing. Kán: aký dôvod bol na to, aby boli vypracované nové zásady hospodárenie s majetkom 

obce, keď zásady hospodárenia máme vypracované  

Starosta: zásady, čo má obec v súčasnosti nie sú v súlade s platnou legislatívou, preto boli 

vypracované nové 

Mgr. Ľuptáková: menil sa zákon o majetku obce už viac krát, stále nebol na to priestor, aby sa 

zásady upravili podľa platnej legislatívy. Tie zásady čo máme, sú už staré, nie sú v súlade so 

zákonom 

Bc. Pôbiš: právna sila zásad hospodárenia s majetkom obce je taká istá ako VZN? 

Mgr. Cígerová: nie, je to vnútorná smernica obce, ale ide o majetok, tak preto musí byť 

schválená 3/5 všetkých  poslancov 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ určuje 

   zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Braväcovo 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Bc. Pôbiš 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 Majetkovoprávne záležitosti 

8.1. Zámer nadobudnutia majetku do vlastníctva obce 

V materiáloch, ktoré boli predložené na rokovanie OZ ohľadom zámeru nadobudnutia 

majetku do vlastníctva obce bolo konštatované, že priestory v ktorých sa nachádza obecný 

úrad sú v kritickom stave, čo sa týka tepelnoizolačných vlastností stavby, priestorových 

kapacít, ale aj to že je to  v rozpore s platnými právnymi predpismi. Na predaj je rodinný dom 

Braväcovo č. 151, ktorý sa nachádza v strede obce. 

Rozprava: 

Ing. Kán: v akom rozpore so zákonom sú priestory obecného úradu? 

Starosta: všetky úkony – mzdy, výber poplatkov a daní, evidencia obyvateľov, overovanie 

podpisov a listín, administratíva OH, VŠJ pri MŠ, TU Kečka sa vykonávajú v jednej malej 

miestnosti, čo nie je správne. 

Mgr. Kánová: pýtala som sa občanov, či je potrebné kupovať nové domy, keď máme dosť 

vlastných budov a máme aj vypracovanú štúdiu na ich rekonštrukciu. Občania sa vyjadrili, že 

nie. 

Starosta:  Dom v strede obce, ktorý je na predaj považujem za výhodnú investíciu do ďalšej 

budúcnosti, má dobrú strategickú polohu, mohla by sa tam presťahovať aj MŠ a knižnica, 

ktoré sú v  budove bývalej ZŠ – tieto priestory sú tiež v kritickom stave.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ odporúča  

Starostovi obce vstúpiť do rokovania s vlastníkom nehnuteľností RD č. 151, postaveného 

na parcele KN 592, výmera 789 m2, zastavané plochy, parcela KN 593, výmera 266 m2, 

záhrada 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec 

Proti: Ing. Kán 

Zdržal sa: Mgr. Kánová, Bc. Pôbiš 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 9 Schválenie ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanlizáciou 

na roky 2014 – 2016 

ÚRSO vydal pre obec Braväcovo potvrdenie o cene – maximálnu cenu za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody vo výške 0,8022 Eur/m3 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016. 

OZ  schvaľuje cenu za odvedenie  a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci 

Braväcovo maximálne do výšky stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ schvaľuje 

Cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo vo 

výške 0,70 Eur/m3 na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2014 

Na rokovanie OZ bol predložený návrh plánu zasadnutí OZ v Braväcove na rok 2014. 

Rozprava: 

Mgr. Kánová: v návrhu nie sú uvedené hodiny, len dátumy 

Mgr. Cígerová: časy v hodinách nemusia byť 

Žiadne konkrétne návrhy, alebo doplnky neboli prednesené. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Schvaľuje 

     Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Braväcove na rok 2014 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Martinec, Mgr. Kánová, Ing. Kán, Bc. Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 Interpelácie 

Ing. Kán: Vzdávam sa poslaneckého mandátu dnešným dňom, v zmysle § 25 ods. 2 písm. c)  

zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1/ Berie na vedomie 

Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Braväcove, Ing. Miroslava Kána, 

v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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Záver: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na dnešnom rokovaní a zasadnutie OZ 

v Braväcove ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Dana Baliaková 

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

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Kánová Silvia .......................... overila dňa .............................. 

                                       Ľupták Štefan       ............................. overil dňa................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


