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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  11. augusta  2014 

Ev. číslo: 176/2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta 

obce Ing. Peter Baliak. 

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

prítomní  5 poslanci z celkového počtu 7. 

  

Navrhovaný program:    

 

1. Otvorenie                

2. Procedurálne otázky        

      Schválenie programu rokovania  

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie  2015-2018  

4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2015-2018  

5. Interpelácie          

6. 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. V priebehu hlasovania prišiel na rokovanie OZ poslanec p. 

Martinec. Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí OZ sú prítomní 6 poslanci z celkového 

počtu 7 a OZ je uznášaniaschopné.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje  

program neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Mgr. Pôbiš, Fraňa, Gašperan 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Martinec 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starosta obce určil za: 

- zapisovateľa   zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková 

- overovateľov zápisnice: Rastislav Gašperan, Peter Fraňa 

 

K bodu 3 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie 2015-2018 

Rozprava: K predloženému návrhu nemal nikto  z prítomných poslancom žiadne doplnky. 
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Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

1. Určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Braväcovo na volebné obdobie 2015 – 2018 na 

plný úväzok 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Mgr. Pôbiš, Fraňa, Gašperan, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené 

     

K bodu 4 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2015-2018 

Rozprava:  

Kuvik: je potrebné 7 poslancov 

Mgr. Pôbiš: bol niekedy aj iný počet poslancov?  

 

Návrh  uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov 

1. Určuje 

pre volebné obdobie 2015-2018 celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 

volebnom obvode pre celú obec Braväcovo 

 

Hlasovanie: 

Za: Kuvik, Ľupták, Mgr. Pôbiš, Fraňa, Gašperan, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5 – Interpelácie 

Rozprava: 

Martinec: máme kandidátov na starostu obce, poslancov OZ? 

Kuvik: obyvatelia v Podholí poukazujú na zlý stav cesty pri dome s.č. 175 

            Murgaš – odkiaľ berie vodu do bazéna?, pozemky pri jeho RD, či sú v jeho                

vlastníctve? 

Fraňa – Murgaš má vlastnú studňu 

Starosta obce:  kandidátov nevieme 

Cesty - zlý stav ciest máme aj na iných úsekoch, treba opraviť cesty po kanalizácii od č.d. 95 

po 107, 111-113, v strede obce smerom k pohostinstvu k  č.d. 160, od obecného úradu k č.d. 

206 a zlý stav je aj na úseku, ktorý spomínal p.Kuvik. Na najbližšie zasadnutie OZ obecný 

úrad pripraví materiál, kde bude vyčíslená približná finančná čiastka potrebná na opravu ciest 

na uvedených  úsekoch a je len na rozhodnutí poslancov OZ, či opravu miestnych 

komunikácií schvália, alebo nie.  Kultúrny dom, amfiteáter a futbalové ihrisko nevyužívajú 

všetci obyvatelia, ale miestne komunikácie áno. 



3 

 

Murgaš – nevieme, zistíme 

 

 

 

 

K bodu 6 – Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

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

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Rastislav Gašperan   ........................ overil dňa .............................. 

                                       Peter Fraňa    ........................ overil dňa................................ 

 


