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Zápisnica 

 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 06. júla 2017 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2017/00236/2 

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 (Gašperanová, Šmigura, 

Murgaš, Martinec, Pôbiš) 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  

      Informácia o overení zápisnice    

3. Informácia o plnení uznesení OZ    

4. Žiadosť o NFP na rekonštrukciu MŠ Braväcovo - schválenie spolufinancovania obce 

5. Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane       

6. Modernizácia ústredne obecného rozhlasu 

7. Správa starostu obce 

8. Interpelácie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu 2 - Procedurálne otázky  

     

Pripomienky, alebo zmeny k navrhovanému programu: 

 

Pôbiš – doplniť ako bod č. 5 – návrh zmeny rozpočtu a zároveň pred týmto bodom žiada o 5 

minútovú prestávku 

 

Hlasovanie za doplnok, ktorý navrhol poslanec Pôbiš: 

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Hlasovanie za navrhovaný program aj s doplnkom:  

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice: Zuzana Chovancová, Mgr. Mária Ľuptáková 

overovateľov zápisnice: Mgr. Adriana Gašperanová, Ján Martinec 
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Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:  

Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 8.6.2017 overená jedným 

overovateľom a druhý k dnešnému dňu zápisnicu neoveril 

 

 

K bodu 3  - Informácia o plnení uznesení OZ  
Starosta podal poslancom informáciu o plnení uznesení od 10. 9.2014.  

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš) vzali na vedomie 

informáciu o plnení uznesení. 

 

 

K bodu 4 – Žiadosť o NFP na rekonštrukciu MŠ Braväcovo - schválenie 

spolufinancovania obce 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava:  

Pôbiš – bolo komunikované s orgánom, ktorý zastrešuje výzvu, v rámci toho, či môžeme 

uznesenie dodať aj neskôr a druhá otázka, máte nejaké bližšie informácie k priebehu výzvy ? 

Starosta – informoval poslancov o priebehu výzvy a s riadiacim orgánom sme komunikovali 

prostredníctvom spracovateľa žiadosti, riadiaci orgán nás vyzve na doplnenie žiadosti  

Pôbiš – z hľadiska podmienok je takýto postup v poriadku? 

Starosta – áno je to v poriadku 

 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje  
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany  obce 16 850,73 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov 337 014,62 EUR, k žiadosti v rámci výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2017-19 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov, na projekt „Rekonštrukcia MŠ Braväcovo“, kód 

výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19   
 

Hlasovanie :  

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

Starosta vyhlásil 5 minútový prestávku 

 

K bodu 5 – Návrh k zmene rozpočtu 

 

Pôbiš – navrhol kúpu bojlera do futbalových šatní v hodnote 300€ 

Murgaš – ak súhlasí starosta je za 

Gašperanová – za 

Šmigura – za ak bude aj drahší 

Starosta – nie je problém , bojler zakúpime taký, aby to bolo technicky možné zamontovať 

Pôbiš  - ideálne by bolo, keby sa to stihlo do začiatku novej futbalovej sezóny, lebo teraz má 

FK najpočetnejšiu základňu, prečítal  návrh uznesenia :  
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Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje  
nákup bojlera na teplú vodu pre futbalový klub FK Sokol Braväcovo 

 

Hlasovanie :  

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 6 - Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice  

 

Rozprava: 

Pôbiš – nevie či existujúce priestory v obci sú postačujúce, dochádza potom k nekultúrnemu 

preliepaniu a to je ťažko kontrolovateľné, v susednej obci na Bacúchu zriaďujú pri voľbách 

špeciálne tabuľu, väčšiu, kde majú aj rozčlenený priestor a tam sa nemôže stať, že sa plagáty 

prelepia. V čase keď sú voľby, sa konajú aj iné podujatia a môže sa stať, že plagáty 

o podujatiach budú prelepené volebnými.  

Starosta – si myslí, že tabule postačujú 

Ľuptáková – tabule budú označené číslom, aby mal každý kandidát svoj priestor aby bola 

zachovaná rovnosť všetkých politických subjektov a iné plagáty môžeme dávať na úradnú 

tabuľu 

Martinec – keď budeme vedieť počet kandidátov, tak sa to prispôsobí 

Murgaš – sú postačujúce a prípadne sa môžu riešiť nejaké prenosné, ale myslí si, že to stačí 

Šmigura – týka sa to len obecných priestorov? 

Starosta – áno, len obecných priestorov 

Šmigura – tým pádom, nemusíme rozširovať 

Pôbiš – otvoril debatu, kvôli tomu, aby sa nemiešala politika s inými, naposledy bolo 

kandidátov cez 30, čo sa mu zdá veľa na také malé tabule. Myslí si, že dať nejaké plátno-

nástenku na stred obce nie je technologicky náročné a predišlo by sa preliepaniu. 

Šmigura – prepísať vo VZN tabuľa na tabule 

Pôbiš – nechal by som tam tie dve tabule, ktoré tam sú a do odrážky dal – iné informačné 

plochy, zriadené obcou v prípade potreby na účel volieb 

Murgaš – ako to fungovalo v minulosti? 

Starosta – asi percento kandidátov prišlo na obecný úrad, či si môžu lepiť plagáty 

Murgaš – sme povinný to robiť? 

Starosta – sme povinný prijať to VZN, aby sme regulovali tú kampaň 

Šmigura – si myslí, že by sa to mohlo schváliť, je to páka na to, aby sme nemali všetko 

oblepené - stred dediny, fontánu a pod. 

Pôbiš -  predložil pozmeňujúci návrh:  

Doplniť do §2, c) iné informačné tabule vytvorené obcou na umiestňovanie volebných 

plagátov 

 

Hlasovanie za doplnok  :  

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 
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Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Uznáša sa  
Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Braväcovo č. 01/2017 o vymedzení miest na 

vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

 

Hlasovanie za predložené VZN:  

Za: Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 7 – Modernizácia ústredne obecného rozhlasu  

Starosta podal ústnu informáciu a odovzdal slovo ekonómke 

 

Ľuptáková – informovala poslancov o možnostiach a výhodách modulu Florián, ktorý je 

momentálne len zapožičaný na skúšku a informovala aj o druhej ponuke – lacnejší model, ale 

bez možnosti posielať smsky 

 

Rozprava:  

Všetci poslanci vyjadrili súhlas s kúpou tohto zariadenia 

 

Starosta pripraví na ďalšie rokovanie OZ návrh uznesenia aj s cenovými ponukami 

 

 

K bodu 8 – Správa starostu obce 

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

príprave a čerpaní projektov 

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Šmigura, Murgaš, Martinec, Pôbiš) vzali na vedomie 

správu starostu obce.  

 

 

K bodu 9 – Interpelácie 

 

Nikto nevystúpil 

 

 

K bodu 10 – Rôzne 

 

Murgaš – ako bude riešené napájanie na kanalizáciu, bude to riešiť projektant? 

Starosta – na kanalizáciu bol spracovaný projekt s odbočkami k jednotlivým domom, projekt 

nie je čerstvý, má pár rokov, niektoré domy pribudli, ale konkrétne odbočky sa budú robiť 

tam, kde si bude požadovať vlastník domu, nebude to presne podľa projektu, ale tak, aby to 

bolo funkčné, s tým, že podľa nových noriem bude potrebné po hranicu pozemku vytiahnuť 

prípojku a tam by sa mala osadiť revízna šachta. Samotnú prípojku si spraví občan sám, alebo 

požiada firmu. Bude potreba pre niektoré domy dohoda so susedmi. 

Murgaš  - je elektronická verzia projektu? 

Starosta – zistím, ak nie, je to k nahliadnutiu na úrade 

Gašperanová – hlásila pred mesiacom prepadnutie cesty pri bytovke, je plánovaná nejaká 

oprava?  
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Starosta – čo sa týka vjazdov k rodinným domom, to nikdy nerobila obec, to si každý musel 

robiť sám, vjazd je vecou stavebníka. Ak tú škodu spôsobilo auto, ktoré robilo niečo pre obec, 

tak to opravíme 

Gašperanová – zisťovala problém ohľadom zverejňovania nahrávok z rokovania OZ na 

internet, menšie obce to robia cez YouTube 

Starosta – ak to pomôže obci, budeme to tam dávať 

Gašperanová – máme schválený územný plán na stavbu rodinných domov? Budeme predávať 

parcely na výstavbu? 

Starosta – máme vypracovaný územný plán, ale nemáme parcely na predaj, tam kde sa bude 

stavať, to je súkromné vlastníctvo 

Gašperanová – na web stránke obce  sa  tri roky nič nezmenilo, koľko platíme za stránku? 

Ľuptáková – okolo 60€ 

Gašperanová – dala by návrh na prepracovanie stránky 

Starosta – dáme ju prepracovať, ale ak nebude mat obec podklady tak stránka nebude živá 

Pôbiš – je za zmenu stránky  a čo sa týka osláv osamostatnenia obce, prvá otázka, či boli 

oslovení ľudia v rámci sponzoringu a s akou úspešnosťou a súčasne k programu – žiadosť na 

kolegov, v nedeľu by sme mohli spoločnými silami pripraviť niečo pre deti - súťaže , urobiť 

obecné turnaje - volejbalový, nohejbalový, pingpongový a možno z toho bude tradícia, 

nebudú oslavy obce, ale budú športové turnaje. 

Gašperanová – v nedeľu je doobeda omša, potom obed, a potom sa robí s deťmi, navrhuje 

radšej piatok 

Šmigura  - tiež je za modernizáciu stránky obce. K oslavám, v utorok bude výbor tam sa môže 

o tom rozprávať 

Starosta – čo sa týka osláv, sponzori boli oslovení, dostávame odpovede, aj príspevky, ešte to 

nie je uzavreté 

 

 

K bodu 11 - Záver 

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

 

Zapísala: Zuzana Chovancová  

                 

 

 

 

  

 

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

            prednostka                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mgr. Adriana Gašperanová, overila dňa: 

 

 

 

 

Ján Martinec, overil dňa: 

 


