
1/6 

 

Zápisnica 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 
konaného dňa  09. decembra   2015 

Ev. číslo: 238/2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce, Ing. 

Peter Baliak. Na zasadnutí boli prítomní 5 poslanci z celkového počtu 7. Starosta obce 

konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. 
Navrhovaný program:    

1. Otvorenie                

2. Procedurálne otázky        

      Schválenie programu rokovania        

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

3. Kontrola plnenia uznesení k 30.11.2015      

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2016-2018       

5. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016   

6. Správa starostu obce        

7. Interpelácie         

8. Záver         

K bodu 2 -  Procedurálne otázky 

Schválenie programu rokovania 

Pozmeňovacie návrhy: 

Murgaš – výstavba detského ihriska (v interpeláciách) 

1.pozmeňovací návrh, Vrbovský – návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 

presunúť na najbližšie rokovanie OZ 

Ľuptáková – v prípade presunutia návrhu VZN na január 2016, obec príde o 1/12 príjmu z daní, 

cca 5000 eur 

2. pozmeňovací návrh, starosta – bod č. 4 znie – majetkoprávne usporiadanie pozemkov 

„Braväcovo-centrum obce“, a následne  posunúť číslovanie 

 

Hlasovanie za pozmeňujúce návrhy a navrhovaný program:  

1.pozmeňovací návrh 

Hlasovanie 

Za:  Vrbovský 

Proti: Rusnák, Murgaš, Srnka 

Zdržal sa: Pôbiš 

Návrh nechválený 

2. pozmeňovací návrh 

Hlasovanie 

Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

Hlasovanie za navrhovaný program 

Hlasovanie 

Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program schválený 
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku  zápisnice: Mária Ľuptáková 

overovateľov zápisnice: Peter Rusnák, Peter Murgaš 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení k 30.11.2015  

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava 

Pôbiš – neodznela informácia zo strany starostu obce o podpísaní, resp. nepodpísaní zápisnice, 

zápisnicu nepodpísal, nakoľko nie je vypracovaná v súlade s rokovacím poriadkom. 

Kontrolórka obce nespĺňa jeho očakávania, keď sa do dnešného dňa  nevyjadrila k porušovaniu 

rokovacieho poriadku. Na čo nám je taký kontrolór? 

Vrbovský – zápisnicu nepodpísal, je porušovaný rokovací poriadok 

Dotazy ku kontrole plnenia uznesení neodzneli. 

Všetci prítomní poslanci (Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský) vzali na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení k 30.11.2015.  

K bodu 4 - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov „Braväcovo-centrum obce“ 

Starosta -  na základe nových zistení je možné získať pozemky bezodplatne, keď na nich podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,  

ktorých stavebníkom je obec. Požiadal SPF o bezodplatný prevod uvedených pozemkov  

Rozprava 

V rozprave nikto z prítomných poslancov nevystúpil. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Schvaľuje 

majetkoprávne usporiadanie pozemkov „Braväcovo – centrum obce“, parcela  

KN E 4799, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2,  zastavané 

plochy a nádvoria,  KN E 4800, druh pozemku zastavané plochy o výmere 9 m2,  KN 

E 4873,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, za účelom 

vybudovania verejnoprospešnej stavby „Braväcovo – centrum obce“, ktorá je uvedená 

v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a na základe právoplatného 

územného rozhodnutia Obce Polomka o umiestnení stavby c. UR-A2014/152-05-

Ing.Pr., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2014. 

2. Ruší 

Uznesenie č. 105/04/11/2015 

 

Hlasovanie 

Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

K bodu 5 - Návrh rozpočtu obce na rok 2016-2018 

Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava 

Srnka -  návrh, navýšiť výdavkovú časť na položke 642, kultúrne služby o 1000 € 

Pôbiš – vieme objem finančných prostriedkov, o  ktoré si jednotlivé organizácie požiadali? 

Starosta – vlani to bolo cca 10000 € a teraz je to určite viac 

 

Hlasovanie:  návrh o navýšenie výdavkovej časti na položke 642, kultúrne služby o 1000 € 

Za:  Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 
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Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Vrbovský – v ktorej kapitole sú príjmy za ťahanie septikov? 

Ľuptáková – 223001 

Vrbovský – vykazovaná strata v turistickej ubytovni 

Rusnák – skúsme  dať celú budovu do prenájmu 

Starosta – vykazovaná strata je určite menšia, ako keď sme prevádzkovali kuchyňu a je na 

rozhodnutí poslancov, čo s budovou do budúcna 

Starosta – ohľadom podávania žiadosti sú nové informácie, vyhlásené nové výzvy. Žiadosť 

o príspevok na dobudovanie kanalizácie by sme mali stihnúť podať v termíne. Spracováva sa 

žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácií v strede obce, na ktorú máme vypracované 

projekty. Je vyhlásená nová výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde 

je možnosť získať finančné prostriedky na rekonštrukciu celého kultúrneho domu a obecného 

úradu. Predpokladané náklady na celú rekonštrukciu sú cca 750 tis. Eur, spoluúčasť obce 5 %.   

Murgaš – rekonštrukcia MK v strede obce, je tam starý vodovod 

Starosta – má prísľub, že SVPS vodovod vymení 

Rusnák – z akého fondu by sme žiadali na rekonštrukciu MŠ? 

Starosta - na rekonštrukciu MŠ nemôžeme podávať žiadosť, nakoľko v súčasnosti nemáme 

vypracované projekty a tiež nemáme stavebné povolenie, ale výzvy sa budú určite vyhlasovať 

priebežne 

Pôbiš – vieme termín vyhodnotenia podaných žiadostí? 

Starosta – podávané žiadosti sa vyhodnocujú priebežne 

Vrbovský – návrh  – navýšenie vo výdavkovej časti o 60000 € na rekonštrukciu budovy  ZŠ,  

navýšenie vo výdavkovej časti o 30000 € na opravu miestnych komunikácií, navýšenie 

výdavkovej časti o 5000 € na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome, navýšenie výdavkovej časti 

o 5000 € na ošetrenie obvodových múrov v kultúrnom dome. Predložený písomný materiál 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Pôbiš – pozmeňujúci návrh – navýšenie vo výdavkovej časti o 50000 € na rekonštrukciu 

budovy v ZŠ,  na komunikácie zatiaľ nič 

Vrbovský – po odznení nových informácií, stiahol z rokovania OZ návrh na  navýšenie 

finančných prostriedkov vo výdavkovej časti na opravu miestnych komunikácií 

Murgaš – podporí návrh rekonštrukcie budovy v ZŠ, resp. rekonštrukcia MŠ, bolo by vhodné 

začať s prácami na jar, 5000 € na opravu WC  v kultúrnom dome je dosť veľa, do budúcna sa 

budú môcť využívať WC v MŠ na prízemí 

 

Hlasovanie: 50000 € na rekonštrukciu MŠ 

Za:  Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Hlasovanie: 5000 € na rekonštrukciu WC v kultúrnom dome 

Za: Pôbiš, Vrbovský 

Proti: Murgaš, Srnka  

Zdržal sa: Rusnák 

Návrh neschválený 

 

Hlasovanie: 5000 € na ošetrenie obvodových múrov kultúrneho domu 
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Za: Pôbiš, Vrbovský, Srnka 

Proti: Murgaš, Rusnák  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Murgaš – slabé pokrytie internetovej siete, možnosť pripojenia občanov na základe záujmu o 

službu 

Rusnák – nemohli by sme ešte niekoho na obci zamestnať?  

Starosta – obec vykonáva veľa kompetencií a pracovníci na obecnom úrade v porovnaní 

s inými obcami sú poddimenzovaní  

Rusnák – mal na mysli kuriča, údržbára,  

Starosta – súhlasí s Rusnákom, napr. keby  polovica občanov požiadala o ťahanie septikov, 

nemá to kto vykonať 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu Obce Braväcovo na rok 2016 

b) rozpočet Obce Braväcovo na rok 2017 a rok 2018 

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Braväcovo na rok 2016 

2. Schvaľuje 

a) rozpočet Obce Braväcovo na rok 2016 v nasledovnej štruktúre 

 bežné príjmy   302340 € 

 bežné výdavky  305340 € 

 kapitálové príjmy            0 € 

 kapitálové výdavky    80000 € 

 príjmové finančné operácie   83000 €  

 

Hlasovanie 

Za:  Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Rozpočet na rok 2016 schválený 

K bodu 6 – Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a zverejnený na internetovej stránke obce dňa 24.11.2015. V zákonnej lehote boli podané dve 

pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok bolo poslancom zaslané 07.12.2015. Návrh VZN, 

pripomienky a vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Rozprava  

Pôbiš – dostal informácie, že dane pre chatárov, ktorí nemajú trvalý pobyt, sú výrazne vyššie 

až 6-8 násobok v porovnaní s daňami zo stavieb na bývanie 

Starosta – sadzby dane zo stavieb určuje obec, možné násobky určuje zákon 

Murgaš – chata je nadštandard,  

Starosta – zo strany chatárov sa mu zatiaľ nikto nesťažoval na výšku dane 

Ľuptáková – daň sa nevyberá podľa trvalého pobytu osôb 

Pôbiš – návrh -  upraviť zníženie dane z pozemkov z 50 %  na 70 % 

Rusnák – vieme, o akú finančnú čiastku sa jedná? 

Murgaš – ostatné plochy nemá len p. Pôbiš 

Vrbovský – je na schválenie  VZN potrebná 3/5 väčšina poslancov? 

Pôbiš – dnes to určite nechválime, na schválenie  je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
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Ľuptáková – na prijatie nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov, § 12, 

ods. 7, platného zákona o obecnom zriadení 

 

Hlasovanie: zníženie dane z pozemkov vo výške 70 %  

Za: Pôbiš 

Proti: Rusnák, Murgaš, Srnka  

Zdržal sa: Vrbovský 

Návrh neschválený 

 

Hlasovanie: Návrh VZN č. 01/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 

Za:  Rusnák, Murgaš, Srnka, 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Pôbiš, Vrbovský 

Návrh VZN  schválený 

K bodu 7 - Správa starostu obce 

Starosta obce podal všetkým prítomným informáciu o vykonaných prácach v obci, príprave 

a čerpaní projektov a najdôležitejších rokovaniach starostu obce za mesiac november. 

Všetkým prítomných poslancov odovzdal výpis pracovných ciest OMV Citroen C-ELYSEÉ. 

Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Všetci prítomní poslanci -  Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský, vzali na vedomie správu 

starostu obce. 

K bodu 8 – Interpelácie 

Murgaš – predložil prítomným poslancom projektový návrh na výstavbu detského ihriska, 

ktorého výstavba  sa bude realizovať na jar sponzorsky. Je potrebné zahrnúť tento bod na 

najbližšie rokovanie OZ.   

Pôbiš – projekt kamerový systém, je k nahliadnutiu? 

Starosta – kedykoľvek v úradných hodinách 

Vrbovský – zverejňovanie faktúr na webovej stránke obce, otázka pre kontrolórku 

Vrbovský – prečo svieti na dedine stromček? 

Starosta – víta aktivity OZ Čučoriedka, je im za aktivity vďačný. Z dôvodu, že bol posunutý 

termín stretnutia s Mikulášom o viac ako 6 dní, stromček sme rozsvietil 6. decembra. Jedna 

skupina ľudí môže namietať, že rozsvietenie stromčeka mohlo počkať do 11. decembra. Druhá 

skupina by namietala, prečo sa stromček nerozvietil 6. decembra. V rozsvietení stromčeka 

nevidí žiadny problém. 

Murgaš – stromček sa skorej rozsvietiť nemal, bolo treba spolu komunikovať s OZ Čučoriedka, 

aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam 

Murgaš – nepodpísanie zápisnice overovateľmi, ako to bude teraz fungovať 

Vrbovský -  nech sa vyjadrí kontrolórka, zatiaľ sa nevyjadrila k ničomu 

Starosta – odporučil poslancom  prečítať zákon. V rokovacom poriadku sa uvádza: Ak 

k zápisnici neboli podané overovateľmi námietky, považuje sa za schválenú. Pokiaľ boli 

podané námietky, rozhodne o nich obecné zastupiteľstvo, čo sa v minulosti nestalo.  

Pôbiš – námietky k zápisnici som podal 

Starosta – boli to interpelácie, nik  z overovateľov nepodal návrh na uznesenie 

Vrbovský – kto zabezpečuje upratovanie kultúrneho domu? 

Starosta – pracovníci na aktivačných činnostiach a menších obecných služieb 

Vrbovský – návrh na zmenu VZN o dotáciách, doplniť odstavec: iným právnickým osobám a 

fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce 

Braväcovo, alebo nepôsobia, nevykonávajú činnosť na území obce Braväcovo, ale poskytujú 

služby  obyvateľom obce Braväcovo a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo 

verejnoprospešných účelov, musia mať pridelené vlastné identifikačné číslo (IČO) 
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Navrhovaná zmena rieši spôsob,  ako poskytnúť príspevok ZŠ Beňuš 

Pôbiš – je to presná citácia zákona, bol by rád, keby sa vyjadrila p. kontrolórka na otázku: Bolo 

by porušením zákona, keby sme už minulý rok schválili dotáciu pre ZŠ Beňuš, aj pri VZN, 

ktoré platí teraz? 

Starosta – s poskytovaním finančných prostriedkov pre ZŠ Beňuš nie je žiadny problém, zatiaľ 

boli preplatené všetky výdavky,  ktoré požiadala preplatiť ZŠ Beňuš 

Ľuptáková – myslí si, že predložený návrh na zmenu VZN je v rozpore so zákonom 

o rozpočtových pravidlách 

Vrbovský – kontrola dodržiavania zákona o používaní verejnej kanalizácie, ťahanie septikov 

Starosta -   keď budeme striktne kontrolovať dodržiavanie VZN (povinnosť ťahať septik 

minimálne 1 x ročne),  treba povedať aj kto to bude robiť. Na tieto činnosti obec nemá 

pracovníkov. 

Vrbovský – požiadavka o nahliadnutie do výpisu GPS, je spracovaný interný predpis na 

používanie osobných motorových vozidiel?,  žiada hlavnú kontrolórku o kontrolu účelnosti 

a hlavne dôslednej evidencie využívania obecných dopravných prostriedkov 

Starosta – poslanci nemôžu prekračovať právomoci poslanca OZ, čiže ani nahliadnuť do 

výpisu GPS 

Ľuptáková – smernicu neschvaľujú poslanci OZ, je to vnútorný predpis obce 

Pôbiš – 1. môže byť predkladaný materiál na rokovanie OZ zverejňovaný na webovej stránke 

obce? 2. Výstupy zo zasadnutí OZ zverejňované na webovej stránke obce sú neprehľadné 

3.Zverejňovanie zvukových nahrávok – je veľa stránok, kde po kliknutí na odkaz, môžu byť  

nahrávky zverejnené 

Starosta – je presvedčený, že máme prehľadnú stránku obce, ak dajú poslanci konkrétne návrh 

zmeny webovej  stránky obce písomne,  informatik vykoná príslušné zmeny 

Starosta – prečítal prítomným poslancom žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu v Beňuši 

o finančný príspevok. Vyjadril sa v tom význame, že obec bude hľadať zákonné možnosti, ako 

finančne pomôcť. 

Srnka – nemáme financie na svoje veci, sami potrebujeme pomoc 

Vrbovský – budeme sa tým zaoberať 

Všetci prítomní poslanci - Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský, vzali na vedomie žiadosť 

o finančný príspevok Rímsko-katolíckeho farského úradu v Beňuši.  

K bodu 9 – Záver 

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

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková                                                         Ing. Peter Baliak 

prednostka obecného úradu                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Rusnák, v.r.    overil dňa: 01.02.2016 

                                       

   Peter Murgaš, v.r.    overil dňa: 04.03.2016  


