
 

Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  02.06.2016 
 

Uznesenie č. 18/02/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

v zmysle § 18a, ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

1. Vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra obce Braväcovo na deň 14.07.2016. 

2. Určuje 

podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Braväcovo nasledovne: 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 bezúhonnosť 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

 prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra 

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia 

 profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej 

pracovnej praxe 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov za účelom vykonania voľby 

c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

 prihláška musí byť doručená do podateľne Obecného úradu Braväcovo 

najneskôr 30. júna 2016 do 15.00 hod. Na neskoro podané a neúplné 

žiadosti sa nebude prihliadať.  

 doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou alebo osobne na adresu: 

Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo 

 obálka musí byť označená ,,Voľba hlavného kontrolóra"  NEOTVÁRAŤ 

d) pracovný pomer 

 je stanovený na 3,75 hod. týždenne, t. j. 0,1 úväzok 

 deň nástupu do práce je 01.august 2016 

3. Zriaďuje 

komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených 

dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb 

na funkciu hlavného kontrolóra v tomto zložení: poslanci OZ 

 

Uznesenie č. 19/02/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 02/2016/1 -  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov s ktorými sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2016 a to zvýšenie 

príjmov v položke rozpočtu 233, v celkovej sume 6 000€ 

a.) Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 635, v celkovej sume 3 000€ na opravu 

miestnych komunikácií 



 

b.) Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 637, v celkovej sume 3 000€, z toho   

2 000€ na prípravu reziva na podlážky na amfiteátri (sušenie a hobľovanie reziva, 

zrazenie hrán, vruty do dreva, náter na rezivo) a 1 000€ na propagačný materiál obce 

 Uznesenie č. 20/02/06/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 02/2016/2 - Povolené prekročenie a viazanie finančných 

operácií, ktorého cieľom je zapojiť do rozpočtu príjmové finančné operácie, s ktorými 

sa neuvažovalo pri návrhu rozpočtu na rok 2016 - rozpočtovým opatrením v 

navrhovanej zmene rozpočtu zapojením rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 

50 000€ na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ 

 

Uznesenie č. 21/02/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

financovanie MŠ Braväcovo 
 

Uznesenie č. 22/02/06/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. Schvaľuje  

rekonštrukciu verejného osvetlenia spoločnosťou SSE - distribúcia, výmena a doplnenie 

LED svietidiel 

 

Uznesenie č. 23/02/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

správu starostu obce 
 

Uznesenie č. 24/02/06/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať majetok obce Braväcovo, parcely 

registra KN „E“, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom, č.p. 44563116-038/2016, 

zo dňa 16.03.2016, podľa  § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších právnych predpisov v prospech AGB Beňuš, družstvo, IČO: 

00220451. 

2. Schvaľuje 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

a.) Parcely vytvorené geometrickým plánom,  č.p. 44563116-038/2016, sú súčasťou 

areálu poľnohospodárskeho podniku AGB Beňuš, družstvo, IČO: 00220451, na ktorých 

sú postavené  budovy vo vlastníctve AGB Beňuš, družstvo. 

b.) Prevodom nehnuteľnosti obec získa nielen jednorázový príjem z predaja, ale 

každoročne aj príjem dane z nehnuteľnosti. 

c.) Obec nebude musieť zabezpečovať údržbu pozemkov, ktorá jej vyplýva z osobitných 

právnych predpisov, táto povinnosť prejde na nadobúdateľa. 

 

 
 
Zapísala: Zuzana Chovancová 
  

                                                                                           Ing. Peter Baliak v.r. 
                                                                                                                  starosta obce 


