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Zápisnica 
 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 5.mája 2016 
 

Ev. číslo: 124/2016 
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 30.04.2016 
4. Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  AGB Beňuš 
5. Rekonštrukcia MŠ Braväcovo 
6. Zberný dvor Braväcovo – vyhlásená výzva z fondov EU 
7. Správa starostu obce 
8. Interpelácie poslancov 
9. Záver 
 
K bodu 2 - Procedurálne otázky 
 
Schválenie programu rokovania 
Pozmeňovacie návrhy: 
Pôbiš – doplniť bod programu č.7: Závery rady školy MŠ Braväcovo 
Starosta – vyradiť bod programu č. 4: Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa -  AGB Beňuš  z dôvodu neprítomnosti konateľa spoločnosti   
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh – doplniť bod programu č.7 
Hlasovanie 
Za: Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Návrh schválený 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh – vyradiť bod programu č.4 
Hlasovanie 
Za: Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec 
Proti: nikto 
Zdržal sa: Pôbiš 
Návrh schválený 
 
Hlasovanie za navrhovaný program:  
Hlasovanie 
Za: Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Program rokovanie OZ schválený 
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za: 
zapisovateľku zápisnice: Zuzana Chovancová 
overovateľov zápisnice: Marek Šmigura, Jozef Srnka 
 
Informácia o overení zápisnice zo 7.4.2016 
Starosta skonštatoval,  že žiadny z overovateľov zápisnicu neoveril  a v stanovenej 
lehote nepodal k zápisnici žiadne pripomienky 
 
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení k 30.04.2016 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom spolu s pozvánku a tvorí prílohu zápisnice 
Rozprava: 
Pôbiš – kedy bola zaslaná zápisnica z rokovania OZ zo 7.4. 2016 na overenie? 
Cígerová – predložila písomné stanovisko hlavného kontrolóra porušenia rokovacieho 
poriadku, ktoré tvorí prílohu zápisnice 
Pôbiš – predložil návrh na uznesenie: OZ ukladá hlavnej kontrolórke v súlade so zásadou 
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce vykonať 
v prvom polroku kalendárneho roka 2016 kontrolu využívania obecných motorových 
vozidiel (obecný traktor s príslušenstvom, OMV Škoda Felicia, OMV Citroën C – Elyseé) 
v kalendárnom roku 2015 a sprístupniť poslancom OZ podrobný výpis jázd 
spomínaných vozidiel podľa GPS zariadenia (resp. knihy jázd), porovnať údaje z GPS 
zariadení, ktoré sú súčasťou týchto vozidiel (OMV Citroën a obecný traktor) s údajmi 
v jednotlivých knihách jázd pre tieto vozidlá a sprístupniť poslancom tiež podrobný 
zoznam výdavkov na opravu, údržbu a prevádzku týchto motorových vozidiel 
 
Hlasovanie 
Za: Šmigura, Vrbovský, Pôbiš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: Srnka, Martinec 
Návrh schválený 
 
Všetci prítomní poslanci (Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš) vzali na vedomie 
predloženú kontrolu plnenia uznesení.  
 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom list, ktorý bol doručený dňa 29.4.2016, že 
Mgr. Zuzana Cígerová sa dňom 30. apríla 2016 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra obce 
Braväcovo. Predložený list tvorí prílohu zápisnice. 
O slovo sa prihlásila Mgr. Zuzana Cígerová, poslanci na návrh starostu obce jej udelili 
slovo, v ktorom sa pani Cígerová poďakovala za doterajšiu spoluprácu. 
Všetci prítomní poslanci (Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš) vzali na vedomie 
vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky. 
 
K bodu 5 - Rekonštrukcia MŠ Braväcovo 
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že 20. 4. 2016 bolo vydané stavebné 
povolenie  a 9.5. 2016 by malo nadobudnúť právoplatnosť. V priebehu nasledujúceho 
týždňa budú vypracované realizačné  projekty na rekonštrukciu druhého poschodia 
a následne bude prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.  
Opätovne požiadal poslancov o vrátenie projektovej dokumentácie, ktorú mali 
k nahliadnutiu. 
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K bodu 6 - Zberný dvor Braväcovo – vyhlásená výzva z fondov EU 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom a tvorí prílohu zápisnice 
V rozprave nikto nevystúpil 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 
1. Schvaľuje 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zberného dvora  
( rekonštrukcia garáže – sklad SO vrátane nákupu techniky - traktorový  
nosič kontajnerov, 2 ks kontajnery, čelná nakladacia radlica, štiepkovač za traktor) 
2. Schvaľuje 
podanie žiadosti na MŽP SR cez výzvu č. 10 na rekonštrukciu zberného dvora  
 
Hlasovanie 
Za: Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Návrh schválený 
 
 
K bodu 7 - Správa starostu obce 
Starosta obce podal všetkým prítomným informáciu o vykonaných prácach v obci, 
príprave a čerpaní projektov.  
 
Všetci prítomní poslanci (Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš) vzali na vedomie 
správu starostu obce. 
 
K bodu 7 – doplnenie k bodu – Závery rady školy MŠ v Braväcove 
Pôbiš -  27.4. 2016 bolo zasadnutie rady školy, kde bolo navrhnuté predniesť na OZ 
návrhy a podnety. Zápisnica rady školy MŠ Braväcovo bude doručená na obecný úrad na 
nasledujúci utorok.  Rada školy sa pozastavila nad tým, že riaditeľka MŠ nevie, aký má 
rozpočet. Na rade školy sa rozhodovalo o počte prijatých uchádzačov na nový rok a boli  
schválené štyri žiadosti. Riešil sa aj technický problém , že zamestnanci MŠ nemajú 
v budove MŠ internetové pripojenie.   
Starosta – obec zabezpečí internetové pripojenie pre MŠ  
 
K bodu 8 – Interpelácie poslancov 
Pôbiš – poďakoval obci za spoluprácu pri upratovaní,  ďakuje občanom a verí že 
v budúcnosti sa zapojí ešte viac občanov.  Skonštatoval, čo sa týka zverejňovania 
zápisníc na web stránke, že nik nebude stínať hlavy ak zápisnica nebude vyhotovená do 
5,  ale do 6 dní,  a chce požiadať starostu aby sa ukladali zvukové záznamy zo zasadnutia 
na web obce a   mysli si že také možnosti sú ak sa chce 
Vrbovský – upozornil na znečistenie miestnych komunikácií hnojom 
Starosta uviedol, že družstvo bolo upozornené na znečistenú komunikáciu, a ak družstvo 
nebude cestu čistiť, obec bude prijímať opatrenia, alebo pristúpi aj k sankciám 
Vrbovský ďalej uviedol, že sa mu zdá cena za predaj pozemkov, ktorú predložilo AGB 
Beňuš,  veľmi nízka v porovnaní s inými obcami 
Srnka – navrhol, aby sa za obecné peniaze dal spraviť rozbor vody pri prameni v Doline  
pri rodinnom dome súpisné číslo 1  
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Starosta – vysvetlil, že došlo k nedorozumeniu, lebo v článku MY Horehronie bol 
uverejnený výsledok z rozborov vody , ale nebolo tam už vysvetlené, že to bola 
súkromná vzorka z domu, ktorú si mohli dať občania bezplatne na rozbor v rámci 
Svetového dňa vody a nie verejný prameň 
Starosta – oslovil poslancov, aby zistili v svojich obvodoch návrhy opráv ciest, zatiaľ bol  
predložený návrh len p. Vrbovského 
Starosta – čo sa týka zverejňovania zápisníc – na konci roka dostal každý poslanec USB 
kľúč,  aby si naň mohol ukladať  zvukové záznamy, ale zatiaľ si ani jeden poslanec  nebol 
zvukový záznam pýtať, ani z občanov tak nespravil nikto. Opakuje, že čo sa týka 
vyhotovenia zápisnice, jej overovania – dal príkazný list a trvá na tom, aby sa zápisnice 
robili stručne,  výstižne. Skonštatoval, že poslanci Vrbovský a Pôbiš neoverujú zápisnice, 
keď sú overovatelia,  ostatní piati poslanci keď boli určení za overovateľov,  vždy overili 
všetky zápisnice, odvolal sa na rokovací poriadok, že ani v jednom pripadne neboli 
vznesené pripomienky k zápisniciam z rokovania OZ, a z tých overovateľov, čo zápisnice 
neoverili,  nikdy nedali pripomienky a OZ  teda  nikdy o nich nehlasovalo  
Starosta - skúšobné svietidlá na verejné osvetlenie sú na obecnom úrade,  (ktoré zatiaľ 
nie sú namontované pre nemoc elektrikára) 
Starosta – podlážky na amfiteáter – rezivo ja narezané, suší sa v sušiarni a po usušení 
bude pripravené na montáž. Kapacita zamestnancov obce je obmedzená,  preto požiadal 
o spoluprácu pri zhotovení podlážok  BKZ Bukovinka 
Vrbovský -  povedal,  že priložia ruku k dielu 
Starosta  - prijatie zahraničného FS počas festivalu na Obecnom úrade, prípadne v iných 
priestoroch,  obec nemá žiadne propagačné materiály, či darčekové predmety obce, 
ktoré by mohol tejto návšteve darovať 
Vrbovský –stretnutia sa zúčastnia len predstavitelia súboru, štyri, či päť ľudí, čiže môže 
byť stretnutie aj na Obecnom úrade. Prezenty navrhuje niečo typické, vlajka z erbom,  
propagačný materiál.  
Pôbiš –má obec  v rozpočte vyčlenenú položku,  alebo bude potrebné robiť zmenu 
rozpočtu? 
Ľuptáková – je potrebná zmena rozpočtu  
Pôbiš -  navrhuje dať prezenty vyrobiť vo firme ADDY v Brezne a to nielen na túto 
príležitosť, ale aj do budúcna a navrhuje to dať ako bod na ďalšie OZ 
 
K bodu 15 – Záver 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
Zapísala: Zuzana Chovancová 
 
 
 
Mgr. Mária Ľuptáková                                                                               Ing. Peter Baliak  
prednostka obecného úradu                                                                       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Jozef Srnka   v.r., overil dňa 16.05.2016            
 
Ing. Marek Šmigura, PhD.     v.r., overil dňa 13.05.2016                   
                                                                                                              


