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Zápisnica 
 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 2. júna 2016 
 

Ev. číslo: 148/2016 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici.  
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce,  
Ing. Peter Baliak. Na začiatku zasadnutia boli prítomní 5 poslanci (Šmigura, Vrbovský, 
Pôbiš, Srnka, Martinec) 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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
  4. Návrh na zmenu rozpočtu 
  5. Financovanie MŠ Braväcovo 
  6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
  7. Informatívna správa starostu obce za máj 2016 
  8. Rôzne 
  9. Interpelácie  
10. Záver 
 
K bodu 2 - Procedurálne otázky 
 
Informácia o overení zápisnice z 5.5.2016 
Starosta skonštatoval,  že zápisnicu overili obidvaja overovatelia v stanovenej lehote  
 
Schválenie programu rokovania 
Pozmeňovacie návrhy: 
Šmigura– navrhuje doplniť do programu dva samostatné body – rekonštrukcia 
miestnych komunikácii a  reprezentačné prezenty s logom obce 
Starosta –navrhuje doplniť do programu bod, ktorý bol na minulom OZ stiahnutý – 
„Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  AGB Beňuš“ 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh – doplniť bod 8 -  „Zámer predať majetok obce z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa -  AGB Beňuš“   
Hlasovanie 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura  
Proti: nikto 
Zdržal sa: Vrbovský 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh – doplniť bod 9 -  „Oprava miestnych komunikácií “ 
a bod 10 – „Reprezentačné materiály obce“  
Hlasovanie 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
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Hlasovanie za navrhovaný program  
Hlasovanie 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Program rokovanie OZ schválený 
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce určil za: 
zapisovateľku zápisnice: Zuzana Chovancová 
overovateľov zápisnice: Vladimír Vrbovský, Ján Martinec 
 
 
K bodu 3 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom spolu s pozvánku a tvorí prílohu zápisnice 
Rozprava: 
Pôbiš –lehota na celý proces voľby kontrolóra je krátka, navrhuje výber kontrolóra na 
ktorýkoľvek deň v mesiaci júl 2016 
Starosta – zo zákona musí byť presne stanovený dátum 
Vrbovský - podporil poslanca Pôbiša, v tom že treba dlhší čas na voľbu a prípravy 
Pôbiš – navrhol  v júli neplánované zasadnutie OZ kvôli voľbe kontrolórky  
Starosta - vyhlásená prestávka na 5 minút 
Pôbiš – navrhol po dohode s ostatnými poslancami  
1.) nový termín voľby hlavného kontrolóra obce na deň 14.7.2016  
2.) nový termín doručenia prihlášok – do 30. 6. 2016 do 15.00 hod. 
3.) nový termín na  deň nástupu do prace - 1.8. 2016 
 
V priebehu rokovania prišiel na zasadnutie OZ poslanec Murgaš. 
 
Návrh uznesenia: 
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: 
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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 
 
Hlasovanie za návrh uznesenia OZ so zmenami, ktoré navrhol poslanec Pôbiš 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Návrh schválený 
 
 
K bodu 4 - Návrh na zmenu rozpočtu 
 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom spolu s pozvánku a tvorí prílohu zápisnice 
Rozprava: 
Pôbiš – pýta sa na konkrétnejšiu predstavu o cene propagačných materiálov, pýta sa,  či 
obec má konkrétnu predstavu a vyzýva poslancov, aby procedurálne hlasovali o 1. a 2. 
bode zvlášť  
 
Hlasovanie o  návrhu poslanca Pôbiša: 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
Starosta – vymenoval aký propagačný materiál plánuje objednať  
Rozprava:  
Šmigura – k  oprave miestnych komunikácii – nevie, či bude dosť financií, lebo podľa 
návrhu poslanca Vrbovského je to toho veľa na takú sumu 
Starosta – sa stotožnil sa s návrhom poslanca Vrbovského 
Vrbovský – navrhuje nebaviť sa o sume ale o bode 9  
Srnka – navrhuje schváliť presnú sumu teraz, že keď bude treba,  bude sa zmena 
rozpočtu riešiť neskôr 
Šmigura – chce presunúť tento bod   
Starosta – bod sa nedá presunúť, už je schválený program 
Starosta – navrhuje  navýšenie finančných prostriedkov  na rekonštrukciu Materskej 
školy, s tým, že doposiaľ schválených 50 000€ nebude postačovať 
Pôbiš – znova navrhuje rozdeliť hlasovania na dve samostatné a prikláňa sa k tomu,  aby 
bolo schválených 3 000€ na opravu miestnych komunikácií a predložil zoznam za jeho 
obvod  
 
Hlasovanie  
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 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€  
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1.) Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 635, v celkovej sume 3 000€ na opravu 
miestnych komunikácií 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa:  Vrbovský 
Návrh schválený 
 
2.) 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  
 
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Návrh schválený 
 
Rozprava 
Murgaš –  škôlka je priorita, pýta sa, či obec má finančné prostriedky navyše 
Pôbiš – tiež sa pýta, či má obec dosť finančných prostriedkov na vyššiu spoluúčasť 
Starosta – obec to zvládne 
 
Návrh na uznesenie – Obecné zastupiteľstvo  v Braväcove 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 
 
Hlasovanie  
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
Návrh schválený 
 
 
K bodu 5 - Financovanie MŠ Braväcovo 
 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom a tvorí prílohu zápisnice 
Rozprava: 
Šmigura – je tam už internetová prípojka? 
Starosta – nie je, navrhuje riešiť internetovú prípojku až po rekonštrukcii 
Pôbiš – sa pýta riaditeľky MŠ, či rozumie materiálu  
Matulíková (riaditeľka MŠ) –  má predstavu, predtým nemala, ale vysvetlila že keď niečo 
pre MŠ potrebuje, tak obec jej vždy vyhovie, väčšie investície sa neriešili preto,  lebo sa 
má robiť rekonštrukcia  
Pôbiš – nevie, čo sú niektoré položky v rozpočte, priznáva, že to je asi chyba, ale myslí si, 
že to nevie ani riaditeľka a ostatní poslanci, skonštatoval, že úloha je splnená, ale nič 
nové sa nedozvedel  
Matulíková (riaditeľka MŠ) – vysvetlila poslancovi Pôbišovi niektoré položky 
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Murgaš – si myslí, že riaditeľka by sa mala viac zaujímať aj o tieto veci, z jej strany by 
mal vyjsť podnet, čo chce ona robiť, aké požaduje prostriedky, do budúcna by mala mať 
ona väčšiu iniciatívu  
Matulíková (riaditeľka MŠ) – vysvetlila, že niektoré veci vie, ale napr. nemá prehľad v  
účtovaní energií, ktoré robí ekonómka 
Murgaš – si myslí, že by mala vedieť aj tie ostatné položky a navrhuje to do budúcnosti, 
lebo potom bude vedieť riaditeľka vysvetliť aké sú aj náklady na energie a podobne, 
prípadne iné položky, ktorým teraz nerozumejú 
Starosta – energie sú účtované len na škôlku, ale po rekonštrukcii MŠ už bude na 
každom poschodí samostatný  merač, lebo teraz sú v budove aj združenia, ktoré tiež 
využívajú energie a vysvetlil druhú časť tabuľky, ktorá sa týka Výdajnej školskej jedálne 
pri MŠ Braväcovo 
 
Všetci prítomní poslanci (Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš, Murgaš) vzali na 
vedomie bod č. 5 – financovanie MŠ Braväcovo 
 
K bodu 6 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom a tvorí prílohu zápisnice 
Rozprava: 
Vrbovský– pýta sa či sa vyjadril poslanec Rusnák, lebo mu chýba vyjadrenie odborníka 
Starosta – nie, poslanec Rusnák sa  nevyjadril 
Vrbovský – sa pýtal,  či sú už  namontované nové LED svietidlá 
Ostatní poslanci -  potvrdili, že svietidlá sú už 2 týždne namontované 
Pôbiš – súhlasí 
Murgaš – je za hlavne kvôli servisu 
Martinec – sa pýta, či sa bude uvažovať aj o doplnení svietidiel na 100ks  
Starosta – áno 
 
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Braväcove schvaľuje  rekonštrukciu 
verejného osvetlenia spoločnosťou SSE - distribúcia, výmena a doplnenie LED svietidiel 
Hlasovanie  
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto  
Návrh schválený 
 
K bodu 7 - Informatívna správa starostu obce za máj 2016 
Starosta obce podal všetkým prítomným informáciu o vykonaných prácach v obci, 
príprave a čerpaní projektov.  
 
Všetci prítomní poslanci (Šmigura, Vrbovský, Srnka, Martinec, Pôbiš, Murgaš) vzali na 
vedomie správu starostu obce. 
 
K doplnenému bodu 8 - Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa -  AGB Beňuš  
Rozprava:   
Kanoš (konateľ družstva) – objasnil dôvody kúpy a plány družstva vybudovať stredisko, 
podporovať naďalej obec vo forme sponzorstva, ktoré už prebieha 
Starosta – znovu vysvetlil postup pri schvaľovaní, že najskôr sa musí podľa zákona 
schváliť návrh na odkúpenie a až potom na ďalšom zasadnutí OZ cena pozemkov 
Vrbovský – sa pýta či si myslí p. Kanoš,  že cena 25 centov/m2 je dostatočná 
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Kanoš  - vysvetlil dôvody ceny  
Šmigura – z jeho pohľadu je dôležité predkupné právo obce za nižšiu cenu  
Kanoš – súhlasí s predkupným právom v prípade predaja z ich strany  
Murgaš – navrhuje nechať cenu ako je, ale navrhuje, aby dalo družstvo fixný sponzorský 
príspevok na opravu miestnych komunikácií   
Kanoš – súhlasí,  ale navrhuje,  aby sa napríklad zvýšila daň za poľnohospodárske 
budovy 
Pôbiš –odporúča za hlasovanie za dnešný návrh a navrhuje sponzorskú zmluvu 
Kanoš – nemá problém 
Šmigura – pýta sa na stav a cenu predaja pozemkov v obci Beňuš  
Kanoš – informuje o predaji pozemkov v obci Beňuš 
 
Návrh na uznesenie: 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. 

 
Hlasovanie  
Za: Pôbiš, Srnka, Martinec, Šmigura, Vrbovský, Murgaš 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto  
Návrh schválený 
 
K doplnenému bodu 9  – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 
Vrbovský – opakuje o svojom návrhu, najskôr rekonštrukcia  malých lokálnych porúch 
a nie veľké plochy 
Šmigura – súhlasí s poslancom Vrbovským a  navrhuje riešiť cestu ku Tiborovi Pôbišovi   
Vrbovský – navrhuje ako prvé upraviť „centrum“ obce – tržnicu  
Starosta – navrhuje počkať s centrom obce, lebo je podaný projekt z Eurofondov a ak ten 
nevyjde,  tak sa to dokončí na budúci rok 
Murgaš – navrhuje menšie úseky,  ale celej cesty a nie plátať 
Pôbiš – odovzdal materiál za jeho obvod, priorita je pre neho pri Predajňovi.  Navrhuje 
v každom obvode urobiť aspoň kus  
Martinec – navrhuje najskôr úsek hornej zastávky – je tam veľká jama  
Starosta – vysvetlil poslancovi Martincovi,  že je to štátna cesta,  ale ak dovolia do nej 
zasiahnuť,  tak nemá obec problém opraviť to 
Šmigura – navrhuje dať voľnú ruku starostovi obce,  lebo nemá zmysel baviť sa takto  
o každom výtlku 
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K doplnenému bodu 10 – Reprezentačné materiály obce 
 
Šmigura – súhlasí zo sumou, navrhuje dať urobiť vlajky, pero nie, a navrhuje dať robiť 
materiály v počte kusov aspoň 200 
Pôbiš – 1000€ nie je veľká suma, opakovane navrhuje osloviť firmu Addy, ale žiada dať 
urobiť aj drahšie prezenty pre významnejšie návštevy 
 
K bodu 11  – Rôzne  
 
Starosta – informoval o slávnostnom odovzdaní detského ihriska , poďakoval poslancovi  
Murgašovi – hlavnému sponzorovi 
Starosta – informoval o stavebnom priestupku obyvateľa Mareka Kirdaja, o ďalšom 
postupe riešenia tohto priestupku 
Vrbovský – informoval, že v časti obce Kopanice nemajú rozhlas 
Starosta – vyriešime 
Vrbovský – navrhol,  aby starosta zvážal občanov obecným autom na vyšetrenie 
k lekárovi 
Starosta –je ochotný cestou na rokovanie, ale ak to ma byt pravidelné -  treba to riešiť na 
OZ 
Srnka – upozorňuje na zničenú cestu za Repčiakom – keď tečie voda z polí, robí sa  jama 
a cesta sa za rok rozsype 
Srnka – pýta sa, či je to pravda, že na pozemku, ktorý patrí obci a má sa predať p. 
Kirdajovi pôjde cesta 
Starosta – v územnom pláne je v tej časti plánovaná cesta 
 
K bodu č. 12 – interpelácie  
 
Nikto nevystúpil 
 
K bodu 13 – 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:  
 
Ing. Vladimír Vrbovský, overil dňa: 
 
 
Ján Martinec, overil dňa:         
                                                                                                              


