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Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  09. septembra 2015 
 

Uznesenie č. 87/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Berie na vedomie 

ponuku spolupráce so spoločnosťou Program4you, s.r.o. Bratislava  

Uznesenie č. 88/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. berie na vedomie 

predloženú kontrolu plnenia uznesení k 30. 6. 2015  

2. ruší 

            uznesenie číslo 35/10/09/2014  
 

Uznesenie č. 89/09/09/2015 

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. 84/01/07/2015 zo dňa 01. júla 2015 

predaj majetku obce Braväcovo, 

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

KN C 938/7, zastavané plochy a nádvorie o výmere 97 m2, časť parcely registra KN E 

6610/4, ostatná plocha a časť parcely registra KN  E 6529/3, ostatná plocha podľa § 9a 

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

v prospech Petra Javorčíka, Beňuš 474, za cenu  8,50 €/m2.  Cena bola stanovená 

dohodou zmluvných strán s prihliadnutím na aktuálne ceny nehnuteľnosti v uvedenej 

lokalite. 

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. 90/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo Braväcovo 

1. berie   na    vedomie   

a) že, boli doručené  2 ponuky na priamy predaj  majetku  obce  

b) že predložené ponuky spĺňajú  podmienky priameho predaja (podľa dátumu 

prijatia): 

- obálka č. 1,  doručená dňa 05.08.2015 o 10.00 hod. 

- obálka č. 2,  doručená dňa 31.08.2015 o 10.16 hod.   

2. schvaľuje    

a) nasledovné poradie ponúk v rámci priameho  predaja majetku obce Braväcovo 

(v súlade so Všeobecnými podmienkami priameho predaja majetku obce): 

  č. 1. navrhovateľ predloženej ponuky č. 2  

  č. 2. navrhovateľ predloženej ponuky č. 1 
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b) priamy predaj majetku obce Braväcovo podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za navrhovanú 

cenu 8,60 €  na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v 

súlade s Podmienkami priameho predaja majetku obce a to  pre: 

Michala Michelčíka, Braväcovo 159 

a obecné zastupiteľstvo konštatuje, že kupujúci nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 

6 a 7 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

3. odmieta   návrh navrhovateľa umiestneného v rámci priameho predaja pod 

poradovým číslom 2. na  predaj majetku obce Braväcovo v súlade so Všeobecnými 

podmienkami priameho predaja majetku obce Braväcovo. 

4. 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. 91/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

zmenu rozpočtu č. 1 
 

Uznesenie č. 92/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Berie na vedomie 

žiadosť p. Kataríny Jančovej, Braväcovo 152 o prenájom priestorov 

Uznesenie č. 93/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Neschvaľuje 

žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno o sponzorský príspevok 

Uznesenie č. 94/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

            rozšírenie termínov riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v Braväcove o termín  

            07.10.2015 (streda) – doplnok uznesenia 52/10/12/2014 
 

Uznesenie č. 95/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 79.952,- €. Účelom úveru je financovanie oprávnených  

            nákladov projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných    

            priestoroch pre obec Braväcovo“ na základe oznámenia číslo 12276 – WYT. OZ  

            zároveň schvaľuje súhlas so zabezpečením úveru vo forme vystavenia blankozmenky     

            uzavretej medzi dlžníkom obcou Braväcovo a veriteľom VÚB.“ 
 

Uznesenie č. 96/09/09/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Berie na vedomie 

správu starostu obce od posledného zastupiteľstva OZ 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

                                                                                          Ing. Peter Baliak, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 


