
1/7 

 

Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  04. novembra  2015 

 

Ev. číslo: 214/2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Starosta obce privítal všetkých prítomných na plánovanom zasadnutí OZ. Neplánované OZ 

zvolané dňa 23.10.2015 nebolo spôsobilé uznášať sa. Starosta obce má zo zákona povinnosť do 

14 dní zvolať nové zasadnutie OZ, ale keďže na 04.11.2015 bolo naplánované dnešné 

zasadnutie OZ, ustanovenia zákona boli dodržané. Starosta obce konštatoval, že OZ je 

uznášaniaschopné,  nakoľko na zasadnutí boli prítomní  6 poslanci z celkového počtu 7. 

Srnka – nesúhlasí s natáčaním rokovania a so spôsobom zverejnenia nahrávky na internete, 

podal návrh o hlasovaní o natáčaní rokovania (videonahrávka) 

Martinec – tiež nesúhlasí s natáčaním 

Pôbiš – nemá sa o čom hlasovať (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) 

Vrbovský – poslanec je verejná funkcia, nemá sa za čo skrývať 

Starosta – nevadí mu natáčanie, ale nech je zverejnený celý záznam, lebo  4 hod. záznam 

zostrihať na 1 hod. je podľa jeho názoru neetické 

Následne poslanec Srnka a Martinec opustili rokovaciu miestnosť. 

 
Navrhovaný program:    

1. Otvorenie                

2. Procedurálne otázky        

      Schválenie programu rokovania        

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

3. Kontrola plnenia uznesení k 30.9.2015      

4. Centrum obce-kúpa nehnuteľností       

5. Prehodnotenie ceny za ťahanie a vývoz septikov    

6. Miestne komunikácie - zistenie stavu neopravených úsekov,   

výber úsekov na opravy v roku 2016 

7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na EF MŽP SR    

- ČOV a kanalizácia 

8. Príprava rozpočtu na rok 2016       

9. Interpelácie         

10. Záver          

 

K bodu 2 -  Procedurálne otázky 

Schválenie programu rokovania 

Pozmeňovacie návrhy: 

Pôbiš – informácia o podpísaní zápisnice 

Pôbiš – bod 8 znie: vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z BBSK z prostriedkov 

poslancov za okres Brezno na rok 2016 

Všetci prítomní poslanci: Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský schválili pozmeňovacie návrhy. 

Hlasovanie za navrhovaný program: 

Za:  Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku  zápisnice: Mária Ľuptáková 

overovateľov zápisnice: Vladimír Vrbovský, Slavomír Pôbiš 

Starosta – informácia o podpísaní zápisnice. Zápisnica z rokovania OZ 7.10.2015 bola 

podpísaná, z rokovania OZ z 9.9.2015 nemá vedomosť. 

Pôbiš – bol overovateľom zápisnice z 9.9.2015, podľa jeho názoru je zápisnica vytvorená 

v rozpore s RP, možno úmyselne alebo z neznalosti,  je neprípustné, aby starosta obce neudelil 

poslancovi slovo, rokovanie OZ bolo ukončené v rozpore so zákonom, preto ju podpísať 

nemôže a ani nepodpíše. Na stránke obce nie je zverejnený zvukový záznam a jeho  

videozáznam je len reakcia na situáciu.  

Vrbovský – zvukový záznam nie je na stránke obce 

Cígerová – poslanci, ktorí opustili rokovaciu miestnosť nemali problém s nahrávaním OZ, ale 

so spôsobom zverejnenia videozáznamu a s tým, že záznam bol zostrihaný. Existuje  stránka, 

napr. www.zastupitelstvo.sk, kde má veľa obcí zverejnené svoje videozáznamy. 

Rusnák - máme kamerový systém, nech je to zverejnené, môže byt online prenos 

Vrbovský – realizovať, čo je schválené,  vešajme zvukový záznam na stránku 

Starosta – vyhotovovanie zápisníc – zápisnica má byť stručná, jasná,  keď že sa vyhotovuje aj 

zvukový záznam.  Zverejňovanie zvukového záznamu na stránke obce je   časovo a technicky 

náročné. Zvukový záznam sa archivuje 5 rokov a na požiadanie je pre každého záujemcu 

k dispozícii v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, t.z. že ľudia nemusia chodiť 

a počúvať záznam na obecnom úrade, ako bolo písané na Facebooku. Nemá problém ani 

s kamerou a ani s diktafónom. Ak majú poslanci pochybnosti alebo presvedčenie, že starosta 

niečo porušuje, nech to dajú prešetriť na prokuratúru. 

Vrbovský -  p. kontrolórka, je to v poriadku? 

Cígerová – je to porušenie interného predpisu 

Šmigura -  vadí mu spôsob, ako bol posledný videozáznam zavesený a aj tie komentáre, ako 

poslanca ho to urážalo, bolo to účelovo zostrihané, žiadal by plnú verziu 

Pôbiš - nikto z poslancov nemá zakázané, aby si doniesol na rokovanie OZ kameru, aby 

poukázal na chyby, aby sa mohol k skutočnostiam  vyjadriť, 1/3 zverejneného záznamu bola 

konkrétne o poukázaní na chyby  

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava 

Pôbiš – ak je to možné, aby bolo plnenie uznesení každé rokovanie OZ,  

Cígerová – nemá s tým problém 

Starosta – prijať uznesenie, aby to bolo jednoznačné 

Pôbiš – návrh: OZ schvaľuje aby bod kontrola plnenia uznesení bol predmetom rokovania 

každého zasadnutia OZ a súčasne navrhuje zrušenie uznesenia 23/11 zo dňa 29. septembra 

2011 

 

Hlasovanie 

Za:  Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Ku kontrole plnenia uznesení nikto z prítomných nemal žiadne dotazy a všetci prítomní 

poslanci (Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský) vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie. 

 

K bodu 4 - Centrum obce-kúpa nehnuteľností 

http://www.zastupitelstvo.sk/
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Predmetom kúpy nehnuteľností sú pozemky v centre obce, kde je vybudovaná tržnica a fontána. 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava 

Vrbovský -  poslal písomné vyjadrenie, do budúcna sa treba takýmto prípadom vyhnúť 

Cígerová – riešilo to ešte predchádzajúce OZ  

Pôbiš – z akých rozpočtových zdrojov  

Ľuptáková – máme naplánované na výkup pozemkov  10000 €, tak z tých zdrojov 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje  
kúpu nehnuteľností, KN E 4799 o výmere 288 m2,  zastavané plochy a nádvoria,  KN E 

4800 o výmere 9 m2,  zastavané plochy a nádvoria,  KN E 4873 o výmere 191 m2,   

zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v intraviláne obce Braväcovo, za cenu  

            9,40 eur/ m2,,  t.j. spolu za predmetné nehnuteľnosti vo výške 4587,20 eur. 

 

Hlasovanie 

Za:  Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené. 

 

K bodu 5 - Prehodnotenie ceny za ťahanie a vývoz septikov 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava 

Vrbovský – súhlasí, aby sa pokračovalo v ťahaní septikov,  ako sa kontroluje dodržiavanie  

VZN?, za I. polrok sa vytiahlo málo septikov 

Ľuptáková – VZN sa nekontroluje   

Pôbiš –predtým ako začneme kontrolovať dodržiavanie VZN, skúsme osvetu medzi občanmi,  

pokúsme sa to zlepšiť 

Šmigura – urobiť osvetu, ľudia možno ani nevedia, akú majú povinnosť 

Starosta – tam,  kde nie je vybudovaná kanalizácia, sa ľudia cítia  diskriminovane, treba 

smerovať všetko úsilie k tomu, aby sa pokračovalo v budovaní kanalizácie, dodržiavanie VZN 

je na rozhodnutí OZ 

Vrbovský – náklady ľudí, ktorí sú pripojení na kanalizáciu, ďaleko presahujú náklady za 

ťahanie septikov, robme osvetu 

Starosta – ťahanie septikov je podmienené aj kapacitou ČOV a personálnymi možnosťami obce 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na základe prehodnotenia ceny k 30.06.2015 

1. schvaľuje 

pôvodnú cenu za ťahanie a vývoz 1 fúry ( max 3 m3) „PV3S Fekál“ ..............25 eur 

Hlasovanie 

Za:  Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené. 
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K bodu 6 – Miestne komunikácie - zistenie stavu neopravených úsekov, výber úsekov na 

opravy v roku 2016 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  

Rozprava 

Vrbovský -  vyslovil nespokojnosť s kvalitou opravených ciest, je tam skok, je tam priehlbina, 

myslí si, že to v poriadku nie je 

Pôbiš – opravu ciest v globále hodnotí pozitívne, načrtnutie návrhu opravy cesty do Srnkova, 

je schodné riešenie, Gazdová tiež, určite do opráv treba zahrnúť aj Skalku  

Rusnák – navrhuje stretnutie poslancov a určenie priority opráv MK 

Vrbovský -  každý poslanec nech si prejde úseky individuálne (skoro sa stmieva), zistiť cenové 

ponuky  

Šmigura – Gazdová, spraviť celú cestu  

Starosta – oprava ciest z pohľadu starostu je v predloženom materiáli, čo budeme robiť a za 

koľko, je na rozhodnutí OZ. Nedorozumenia, aké boli tohto roku, kvalita – nekvalita 

opravených úsekov, riešenie – pozve zhotoviteľa stavby za účasti poslancov, kde  poslanci 

vyjadria svoje výhrady.  Podľa starostu, je to urobené dobre. Cenové ponuky dáme vypracovať, 

fi Sliačan robí len vysprávky, nové asfaltové koberce nie.  

 

K bodu 7 - Schválenie podania žiadosti o dotáciu na EF MŽP SR -  ČOV a kanalizácia 

Starosta -  30.10.2015 bola podaná na Envirofond nekompletná žiadosť na dobudovanie 

kanalizácie a tiež  neúplná žiadosť na riešenie odpadového hospodárstva (2 ks kontajnery,  nosič 

kontajnerov a štiepkovač). Sú to otvorené žiadosti, ktoré bude treba dopracovať čo nie je 

v kapacitách starostu a obecného úradu. 

Rozprava 

Pôbiš -  kanalizácia je kľúčová investícia,  plánujeme spolupracovať s firmou, ktorá tu bola? 

Vrbovský – kanalizácia je dôležitá,  vlastnými zdrojmi na to nemáme,  

Starosta – Envirofond  sú vnútroštátne zdroje, podaná žiadosť na 400000 €. Žiadosť PRV 2014-

2020, podpísaná zmluva s Premier Consulting, tam je maximálny príspevok 150000 €, 

v súčasnosti  sa žiadosť na kanalizáciu kompletizuje. Na dokončenie kanalizácie je potrebné 

cca 1 mil. €.  

Počas prerokovávania tohto bodu, odišla z rokovania hlavná kontrolórka obce, p. Cígerová.  

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje  

spracovanie žiadosti o dotáciu na EF MŽP SR na stavbu : 

Braväcovo – ČOV a kanalizácia“, za cenu max. 900 EUR   

Hlasovanie 

Za:  Pôbiš, Rusnák, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Uznesenie schválené. 

 

K bodu 8 – Vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z BBSK z prostriedkov 

poslancov za okres Brezno na rok 2016 

Pôbiš – predkladateľ – navrhuje skultúrniť areál exteriéru materskej školy, ktorú navštevuje 21 

detí, do konca novembra je potrebné podať žiadosť na samosprávny kraj na výstavbu detského 

ihriska vo výške 4000 €. Určite nám plnú výšku požadovanej čiastky poslanci neschvália, ale 

niečo vieme urobiť svojpomocne, projekt v mene obce je obec schopná vypracovať a pri 

finalizácii rád pomôže.  
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Starosta – má ústny prísľub od poslanca p. Murgaša, že detské ihrisko pre materskú školu 

prefinancuje na jar  sponzorsky 

Pôbiš – so mnou to p. Murgaš nekonzultoval, je to chválihodné,  je tam potrebná aj spoluúčasť, 

prečo by sme sa nemohli spojiť? garantuje pridelenie dotácie 

Rusnák – dá sa to vybaviť na ihrisko? 

Starosta – keďže stavbu detského ihriska zaplatí zo sponzorských prostriedkov p. Murgaš, 

máme  veľa možností podať inú žiadosť na  VÚC 

Vrbovský – budeme komunikovať s p. Murgašom 

Pôbiš – nateraz sťahuje tento bod programu z rokovania 

Starosta – ak má p. Pôbiš možnosť vybaviť peniaze z VÚC, nech sa spojí s p. Gašperanovou 

(OZ Čučoriedka) a vypracujú iný zmysluplný projekt, akúkoľvek pomoc privítame 

 

K bodu 9 - Príprava rozpočtu na rok 2016 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.  

Rozprava 

Starosta – k predloženému materiálu sa písomne vyjadril p. Vrbovský  

Pôbiš – nie mu je zrejmé, čo sa skrýva za jednotlivými položkami rozpočtu, čoho sa to týka  

Vrbovský - poslal pripomienky, vieme odpovedať teraz alebo písomne? 

Ľuptáková – odpoviem aj teraz  

Starosta – p. Ľuptáková Vám odpovie písomne 

Vrbovský – oprava miestnych komunikácií (cenové ponuky), aby sa výdavky mohli zaradiť do 

rozpočtu na rok 2016, zahrnúť do rozpočtu opravu WC v kultúrnom dome, v turistickej 

ubytovni (sú v zlom stave) 

Pôbiš – podporil Vrbovského 

Starosta – súhlasí s vyjadrením Vrbovského, na rekonštrukciu kultúrneho domu a turistickej 

ubytovne je vypracovaná projektová dokumentácia,  kde sú navrhnuté nové WC a či sa bude 

postupovať podľa PD, alebo sa budú opravovať jestvujúce WC je na rozhodnutí OZ  

Vrbovský -  je možné si projekty zapožičať?,  

Starosta – áno, kedykoľvek. K rozpočtu – obec predkladá návrh rozpočtu v súlade so zákonom, 

na kontrolu čerpania príjmov a výdavkov (úplne podrobný) je hlavný kontrolór obce, 

zamestnanci sú zaraďovaní do tried podľa zákona o odmeňovaní 

Pôbiš – nikto nespochybňuje, že návrh nie je v súlade so zákonom 

Šmigura – bol oslovený občanom Braväcova ohľadne stravných lístkov – kto a v akej výške 

dostáva stravné lístky?  

Starosta – na stravné lístky majú nárok zamestnanci obce, bez  pracovníkov na AČ 

Ľuptáková – výška stravného lístka je v zmysle zákona o cestovných náhradách, t.j. 4,20 € (55 

% hradí zamestnávateľ, časť je príspevok zo sociálneho fondu, rozdiel hradí pracovník) 

 

K bodu 10 – Interpelácie 

Pôbiš –  

1) Prečo starosta na zasadnutí 9. septembra 2015 počas rozpravy o možnej spolupráci s firmou  

Program4You poslancom zamlčal, že sám takúto spoluprácu už dávno a bez súhlasu 

zastupiteľstva podpísal? Prečo, ak mal pochybnosti o fungovaní tejto spoločnosti (ako na 

zasadnutí 7. októbra 2015) tvrdil neadresoval zástupkyni spoločnosti Program4You žiadnu 

otázku na objasnenie týchto skutočností?  

2) Aká bola suma za jednotlivé položky (kamery. "skrinka" v budove obecného úradu,  

príslušenstvo) obstarané podľa zmluvy o nenávratnom finančnou príspevku, uzavretej 

začiatkom septembra s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou? Je podľa starostu obce táto 

suma s ohľadom na cenu daných položiek, za ktorú sa dajú na trhu bežne zaobstarať, primeraná?  
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3) Prečo už tretie zastupiteľstvo v poradí nie je na webovom sídle obce zverejnený zvukový 

záznam z priebehu rokovania, tak ako je to uvedené v platnom rokovacom poriadku Obce 

Braväcovo.  

4) Aký je pohľad hlavnej kontrol6rky obce Braväcovo, volenej poslancami obecného 

zastupiteľstva za účelom dodržiavania zákonov obecných predpisov a inej príslušnej 

legislatívy, na sústavné porušovanie Rokovacieho poriadku Obce Braväcovo už viac ako 

trištvrte roka účinného a schváleného všetkými poslancami obecného zastupiteľstva. Aké 

sankcie by hlavná kontrolórka Obce Braväcovo navrhla voči starostovi a zamestnancom obce 

v prípade, že úmyselne porušujú ustanovenia platných obecných noriem so všeobecnou 

záväznosťou?  

5) 21. septembra o 10:00 h. zasadla redakčná rada k jesennému číslu obecných novín Braväčan 

a členovia rady už vtedy mali informáciu, že do tohto čísla pošlem niekoľko aktuálnych 

príspevkov. Tieto som mailom poslal 23.9. 08:45, všetkým členom redakčnej rady, pričom 

kópia išla aj na poslancov a mailové adresy starostu a obidvoch pracovníčok obecného úradu. 

Číslo sa dostalo do domácnosti minimálne o týždeň neskôr. Napriek tomu, že tu rozsiahly 

priestor dostali udalosti z obecnej kroniky, moje vysoko aktuálne články 51 v obecných 

novinách priestor nenašli. Za sedem dní ma nikto z členov redakčnej rady, ani zamestnancov 

obce nekontaktoval a nezaradenie článkov som zistil len pri náhodnom prečítaní novín v 

polovici októbra. Prečo starosta obce a pracovníci úradu ako vydavateľ novín zvolili takýto z 

môjho pohľadu absolútne neprofesionálny postup?  

6) Niet pochýb o tom, že incident medzi mnou a starostom Ing. Petrom Baliakom sa 9. 

septembra 2015 odohral počas zasadnutia obecného zastupiteľstva a nie po jeho skončení. Trvá 

starosta aj po mesiaci a pol na slovách, ktoré vtedy uviedol vo výpovedi príslušníkom privolanej 

policajnej hliadky, konkrétne že „na konci zastupiteľstva si poslanec Mgr. Pôbiš zobral do ruky 

diktafón, načo ho starosta obce Ing. Peter Baliak požiadal, aby diktafón odovzdal, čo odmietol, 

preto sa Ing. Peter Baliak načiahol a chcel Mgr. Slavomírovi  Pôbišovi diktafón zobrať, načo 

Mgr. Slavomír Pôbiš vyskočil zo stoličky a skočil na Ing. Petra Baliaka, pričom obaja spadli na 

zem a pritom zo stola spadol monitor a pováľali sa stoličky." Je starosta Ing. Peter Baliak 

ochotný a schopný ešte pred prejednávaním predmetnej veci výpoved' zmeniť a verejne sa mi 

(poslancovi Mgr. Slavomírovi Pôbišovi) ospravedlniť?  

Na otázky žiada písomné odpovede a predložené interpelácie tvoria prílohu zápisnice. 

Vrbovský – je možné zaslať výpis GPS zariadenia obecného auta a traktora? 

Šmigura  - požiadavka od občanov -nahliadnuť do výpis GPS zariadenia. Nemohol sa zúčastniť 

aktu odovzdávania hasičského auta, ale aj touto cestou chcel poďakovať starostovi obce. Podľa 

vyjadrenia predstaviteľov OR HaZZ bol priebeh odovzdávania dobrý a príhovor starostu obce 

bol dobrý, vecný a výstižný.  

Starosta – výpis GPS zariadenia - po zistení zákonných možností odpovie poslancom čím skôr.  

Na interpelácie poslanca odpovie starosta písomne. Starosta prítomným poslancom odovzdal 

materiál – čiastočný výber úspešných obcí v projekte: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti 

vandalizmu na verejných priestoroch pre obce – kamerový systém“ (60 obcí) a odporučil 

pochybovačom, aby sa na uvedené obce išli pozrieť. Čo sa týka problematického zasadnutia 

OZ, nevie či to poslancom vadí alebo nevadí, ak niekto rozpráva od veci, dlho a nie 

k prejednávanej problematike. Hrubé porušenie rokovacieho poriadku 9.9. bolo v tom, že  

Pôbišovi neudelil slovo. Bude rád, keď záznam bude zverejnený celý. Každý má svoju česť, 

svedomie a hrdosť. Do budúcna už nebude vstupovať do rozpravy, keď bude niekto z poslancov 

rozprávať aj 4 hod. od veci. Ľudia v Braväcove si to vypočujú a urobia si názor o volebných 

predstaviteľoch samosprávy.   

Pôbiš – dúfa, že to bude zverejnené. O zaradení videa medzi relácie, rozhodujú jeho aktéri. 

Starosta má možnosť využiť rokovací poriadok v tom, že dá poslancom hlasovať o odobratí 

slova a bude to procesne čisté.  
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K bodu 11 – Záver 

Starosta obce  poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

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

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Vrbovský     ................... overil dňa .......................... 

 

                                       Mgr. Slavomír Pôbiš        .................... overil dňa ........................ 


