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Zápisnica 

 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 07. decembra 2017 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2017/00362/2 

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 6 poslanci (Gašperanová, Vrbovský, 

Šmigura, 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               

       Informácia o overení zápisnice       

  3.  Informácia o plnení uznesení OZ      

  4.  4.1. Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom  

       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

       4.2. Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku  

       a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia            

  5.  Návrh rozpočtu obce na rok 2018     

  6.  Správa starostu obce        

  7.  Interpelácie         

  8.  Rôzne          

  9.  Záver    

 

 

K bodu 2 - Procedurálne otázky  

     

Pripomienky, alebo zmeny k navrhovanému programu: 

Vrbovský – doplniť bod č. 4 - návrh harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2018 

Srnka – doplniť bod 5, dotácia od slovenského futbalového zväzu, dostavba šatní 

 

Hlasovanie za oba doplnky:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Srnka, Martinec 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto  

Návrh schválený 

   

Hlasovanie za navrhovaný program   

Za: Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Pôbiš, Srnka, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice:  Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová 

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 26.10.2017 overená obidvomi 

overovateľmi. 

Vrbovský – ako overovateľ má pripomienky:  prečo na stránke nevisí zvukový záznam  

a  prečo dostal zápisnicu na kontrolu až na ôsmy pracovný deň?  

Gašperanová – zvukový záznam tam nie je, lebo som ho tam ešte nestihla dať, mala som veľa 

povinností, bude urobený dodatočne 

Starosta – odovzdal slovo pani Ľuptákovej  

Ľuptáková – starosta vydal usmernenie na základe ktorého vyhotovujeme zápisnicu do 10 dni, 

lebo máme aj iné pracovné povinnosti 

Gašperanová – žiada dať do usmernenia aj to, že aj zvukový záznam sa bude dávať až do 10 

dní od zasadnutia 

Vrbovský – pokiaľ máme stále platný rokovací poriadok, tak ak chceme nejakú zmenu, 

môžeme dať návrh na zmenu, my to v zastupiteľstve preberieme, ty si dal zatiaľ nejakú 

internú smernicu platnú pre pracovníkov úradu, ale my ako OZ sme niečo také neschválili 

 

K bodu 3  - Informácia o plnení uznesení OZ  
Starosta podal poslancom informáciu o plnení uznesení posledného OZ.  

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Pôbiš, Srnka, Martinec) vzali na 

vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 

 

K bodu 4 – doplnený bod programu – harmonogram zasadnutí OZ na rok 2018 

 

Vrbovský – predkladá návrh uznesenia  

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje   
harmonogram zasadnutí OZ na rok 2018 v termínoch: 25.1.2018 o 17.00 hod., 1.3.2018 

o 17.00 hod., 19.4.2018 o 18.00 hod., 31.5.2018 o 18.00 hod., 5.7.2018 o 18.00 hod., 6.9.2018 

o 18.00 hod., 18.10.2018 o 18.00 hod. 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Srnka, Martinec 

Proti: nikto  

Zdržal sa: Pôbiš  

Návrh schválený 

 

 

K bodu 5 – doplnený bod programu – dotácia od slovenského futbalového zväzu, 

dostavba šatní 
 

Srnka – je možnosť požiadať Slovenský futbalový zväz o dotáciu, s tým, že je tam 20% 

spoluúčasť, je na OZ, či budú s tým súhlasiť. Potrebujem to vedieť do januára, či sa má podať 

žiadosť, či nie.  

Starosta – projekty sú spracované, na stavbu je vydané platné stavebné povolenie  

Vrbovský – nezaregistroval som, že či je projektová dokumentácia 

Srnka – áno je 

Vrbovský – radšej by dal peniaze na dokončenie rekonštrukcie budovy MŠ  

Šmigura – o akú sumu chce futbalový klub žiadať?  
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Srnka – je možnosť požiadať 10 000€ - 30 000€ 

Šmigura – bude žiadať obec či futbalový klub? 

Srnka – futbalový klub 

Gašperanová – môže žiadať futbalový klub, keď budova je obecná?  

Srnka –  futbalový klub je obecná zložka, musí žiadať futbalový klub 

Gašperanová – ak nám niekto dá väčší obnos peňazí,  tak prečo nie, ale tiež si myslí, že 

Občianske združenie nemôže žiadať dotáciu, pokiaľ nie je vlastníkom majetku 

Pôbiš – bolo by dobre preveriť podmienky výzvy, ešte sa nestretol s tým, že by Občianske 

združenie žiadalo na rekonštrukciu budov, vždy to musí byť vlastník budovy. Ak nám to 

pošleš na mail, radi si výzvu preštudujeme  

Starosta – doporučuje OZ nechať to do nasledujúceho OZ, ak je uzávierka výzvy skôr, 

môžeme sa zísť neplánovane, ak bude ochota zo strany poslancov 

Šmigura – nemám problém hlasovať ani teraz, ale aby sme vedeli, že koľko a kto  

Pôbiš – aby to uznesenie malo zmysel, musí byť jasné akú spoluúčasť schvaľujeme  

Starosta ukončil bod programu. 

 

K bodu 6 – 6.1. Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a zverejnený na úradnej tabuli a tvorí 

prílohu zápisnice 

 

Rozprava:  

Starosta - do dnešného dňa neprišla od občanov, ani poslancov žiadna pripomienka 

Šmigura – požiadal k nahliadnutiu zmluvy k odpadu 

Vrbovský – k materiálu, ktorý ste poslali - je strohý, chýba mi tam prehlaď a porovnanie 

rokov predchádzajúcich a súčasného stavu, koľko sa vyprodukovalo odpadu, z toho koľko bol 

komunálny odpad a koľko bol separovaný, lebo to sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú aj 

cenu.  Pokiaľ budú občania viac separovať, za odvoz tohto odpadu sa platí podstatne menej 

ako za komunálny odpad a skoro všetko čo doma máme sa dá separovať a do komunálu má 

ísť len minimálne množstvo.   Podľa neho by stačilo, keby sa zber komunálneho odpadu robil 

len raz za 3-4 týždne a zber separovaného by sa robil častejšie. 

Starosta – od 1.7. tohto roku  všetky náklady separovaného zberu hradí zberová spoločnosť na 

základe zmluvy. Separovaný zber nás nestojí ani cent. Čo sa týka zvozu, aj ten zaplatia. Čo sa 

týka toho,  koľko ton sme vyprodukovali, je to uvedené v dôvodovej správe a keď si zoberieš 

návrh rozpočtu na budúci rok, tak tam je napísané, koľko sme rozpočtovali na rok 2017 aj 

2018. My by sme mali ako obec všetky náklady spojené s odpadmi zaplatiť výberom od 

občanov, nás stoji komunálny odpad podstatne viac ako vyberieme od občanov, zo zákona sa 

hovorí, že obec nesmie zarábať na poplatkoch za komunálny odpad, ale ani doplácať. Čo sa 

týka cyklov zvozu, to nemá žiadny vplyv na poplatky, lebo my platíme za tonu, nie za 

kilometre za zvozy.  

Šmigura – rokovali sme aj s inými firmami ako Brantner? 

Starosta – do tohto roka sme mali od Brantnera jednu z najnižších cien za tonu odpadu. Od 

budúceho roku bude jednotná cena 70€ za tonu bez DPH. Čo sa týka konkurencie, alebo 

iných ponúk, boli zisťované ceny aj od iných firiem, a nikto nám takúto ponuku nedal.  

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Uznáša sa  
na Všeobecne záväznom nariadení obce Braväcovo č. 01/2018 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Srnka, Martinec 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 6 – 6.2. Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a zverejnený na úradnej tabuli a tvorí 

prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Pôbiš – opýtal by sa riaditeľky MŠ na jej pohlaď ako funguje MŠ z hľadiska peňazí 

Matulíková -  keď treba niečo zafinancovať, obec nikdy nemá problém 

Gašperanová –navrhuje zakúpenie krpcov pre všetky deti  

Pohančaníková – v porovnaní s inými obcami dáva táto obec pekný príspevok  

Kán (občan) – koľko je príspevok na 1 dieťa 

Pohančaníková – 2 871€ na jedno dieťa na rok, obec dáva  cca o 1 000€ viac ako iné obce 

 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Uznáša sa  
na Všeobecne záväznom nariadení obce Braväcovo č. 02/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Srnka, Martinec 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2018 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a zverejnený na úradnej tabuli a tvorí 

prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Pôbiš – pýta sa na kapitálové výdavky v rozpočte 

Starosta – sú to prostriedky presunuté z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy MŠ, 

máme podaný projekt na celú budovu, on navrhuje OZ, aby sa počkalo do  jari, alebo leta a po 

výsledku nášho projektu, v prípade schválenia nebude potrebné vynaložiť tieto kapitálové 

výdavky, ale ak nebudeme tak potom navrhnem OZ aby sa pokračovalo ale za 22 500€ to 

poschodie neurobíme  

Pôbiš – to je celý rezervný fond? 

Starosta – áno 

Vrbovský – súhlasí počkať ako dopadne výzva, zaujímalo by ho v ktorej kapitole je zahrnutý 

výdaj na prídavné zariadenia na traktor, lebo na stránke máme kúpnu zmluvu na toto 

zariadenie 

Starosta – máme podpísanú zmluvu, lebo to bola podmienka podania žiadosti o príspevok. 

Zmluva bude účinná, alebo platná až vtedy, keď získame finančný príspevok. Keď sa podáva 

žiadosť, musí byť podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania.  
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Gašperanová – bežné výdavky – je tam 1 200€ transfery na členské príspevky združeniam. 

Ktoré združenia? 

Ľuptáková – združenia, ktorých je obec členom 

Gašperanová – ktorých, či máme z nich až taký úžitok, keď im platíme 1 200€ 

Ľuptáková -  sme členom napr. ZMOS,  mikroregión Horehron , Človek človeku a iné 

Gašperanová  - ďalej sú tam 750€ licencie – aké licencie? 

Ľuptáková – Dcom, platíme podľa počtu obyvateľov, 1€ na obyvateľa za rok 

Gašperanová – ešte tam máme výpočtovú techniku, ale máme ju aj  v rutinnej údržbe  

Ľuptáková – údržba je keď sa pokazí počítač a príde sem technik, alebo máš službu, podľa 

toho, čo ti poskytne 

Gašperanová – kto vám chodí  robiť údržbu počítačov 

Ľuptáková – Stano Ličko 

Gašperanová – vy mu potom fakturujete? 

Starosta – fakturuje sa mu za úkon, nie paušál 

Gašperanová – a za to, že obmieňa stránku? 

Ľuptáková – to mu neplatíme, to robí p. Chovancová 

Gašperanová – a ešte,  rekreácia, kultúra, náboženstvo, tam je turistická ubytovňa, tam je 

1 400€ – časť mzdy,  komu? 

Ľuptáková – vedúcej turistickej ubytovni, ona má kumulovanú funkciu, časť vedúce školskej 

jedálne, časť vedúca turistickej ubytovni a časť tu na úrade 

Gašperanová – ešte tam bolo, že sme dali 1 000€ príspevok deťom do školy -  z Beňuša? 

Ľuptáková – áno 

Gašperanová – oni si podali nejakú žiadosť? 

Starosta – oni si predkladajú pokladničné doklady, ktoré im preplácame 

Vrbovský – v časti kultúrne, náboženské služby, chce aby sa kus tých peňazí venovalo aj 

kultúrnemu domu, lebo je najvyťaženejší. bočné dvere sa nevyužívajú a to sú dvere 

v hroznom stave, sú tam úniky tepla, navrhuje aby sa to zaizolovalo, dvere zrušiť.  

Žiadam, aby sa to nejakým spôsobom urobilo. Tiež je tam zalepený jeden vypínač, nemáme 

5€ na vypínač? 

Ľuptáková – ten vypínač funguje 

Vrbovský – minulý rok sa maľovala Kečka, tak navrhuje kus viac sa venovať aj kultúrnemu 

domu 

Gašperanová – volejbalisti by chceli vymeniť čiary na ihrisku, ak by obec zakúpila čiary 

a drevo, oni by si spravili brigádu a urobilo sa to a ihrisko je dosť využívané 

Starosta – zakúpime materiál na prístrešok aj čiary, ale čo sa týka čiar, on by doporučoval, 

aby sa vybrala plocha na ihrisku, dať makadam, zhutniť a potom dať až čiary. Čo sa týka 

amfiteátra, bude treba ešte raz natrieť šindle, bude rád ak sa nájdu dobrovoľníci 

Vrbovský – čo sa týka brigád, organizátorom brigád by mal byť obecný úrad, úrad by mal dať 

výzvu všetkým občanom, nielen združeniam 

Starosta – áno, ale aj zložkám by malo záležať, obec dáva veľa do amfiteátra, obci na majetku 

záleží, ale budeme organizovať brigády 

Gašperanová – ako často sa upratuje kultúrny dom 

Starosta – podľa pokynov úradu, alebo požiadaviek združení, ak je to málo treba povedať 

Ľuptáková – raz do týždňa sa upratuje 

Gašperanová – tie otrhané záclony by sa mohli dať vymeniť aj zo závesmi, treba to dať prať, 

ak by sa to dalo, prídu sviatku, budú predstavenia 

Starosta – dobre 

Šmigura – tým, že presunieme všetko z rezervného fondu do kapitálových výdavkov - 

v rezervnom neostane nič? 

Starosta – áno 
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Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  
 

1. Berie na vedomie  

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Braväcovo na rok 2018  

b) rozpočet obce Braväcovo na rok 2019 a rok 2020  

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 2018 – 2020 a návrhu 

rozpočtu na rok 2018  

2. Schvaľuje  

a) na rok 2018, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry  

3. Schvaľuje  

a) rozpočet obce Braväcovo na rok 2018 v nasledovnej štruktúre  

 bežné príjmy                      328120 €  

 bežné výdavky                   328120 €  

 kapitálové príjmy                         0 €  

 kapitálové výdavky              22500 €  

 príjmové finančné operácie  22500 €  

 výdavkové finančné operácie       0 €  

 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Srnka, Martinec 

Proti: nikto  

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 8 - Správa starostu obce 

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

príprave a čerpaní projektov. Tiež podal poslancom informáciu o budovaní kanalizácie v roku 

2017. 

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Srnka, Martinec) vzali na 

vedomie správu starostu obce 

 

K bodu 9 – Interpelácie 

 

Vrbovský – na stránke obce je zmluva na dvere a okná, o aké dvere aj okná ide? 

Starosta – v mesiaci november sa vybudovala protipožiarna stena v budove MŠ, a ďalšia 

zmluva je na sklené dvere na uzatvorenie poschodia v škôlke, aby bola materská škôlka 

uzavretá.  

Vrbovský – mohlo to zaznieť v správe 

Starosta – zabudol som, ospravedlňujem sa 

Vrbovský – ide o verejné informácie, mal by si to tam zahrnúť. A ešte jedna vec, z času na 

čas sa robí výkup papiera, mám pár sťažností od občanov z Vyhoniska, už sa stalo nie prvý 

krát, že auto kým došlo na Vyhonisko, bolo plné, či sa nemôže niekedy začať z tohto konca 

Starosta – zajtra ráno bude dohodnutý nový termín aby sa papier prišiel ešte vziať do konca 

roka 

Gašperanová – nedá sa to častejšie robiť, každé tri mesiace? 

Starosta – požiadame firmu 

Vrbovský – v kultúrnom dome by bolo dobré urobiť nástenku, kde by bol harmonogram, kedy 

je ktorá zložka, aby sa nestalo, že sa stretnú dva subjekty 
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Starosta – my na úrade máme harmonogram, my vieme, kedy má kto chodiť, ale uvažovali 

sme nad tým, že tam dáme zošit, lebo aj mimo tréningov a stretnutí tam chodia a do zošita sa 

zapíše, kto tam bol  

Šmigura – schvaľovali sme rozpočet, ale rozpočet sa robí ako vyrovnaný, či by sme vedeli na 

najbližšie zastupiteľstvo urobiť krátku informáciu o tom, že či máme kladný hospodársky  

výsledok, alebo záporný a koľko 

Ľuptáková – záporný nemôžeme mať 

Šmigura – vieme to v januári pripraviť? 

Ľuptáková – v polke februára, ale v širšej podobe to bude len ku schvaľovaniu záverečného 

účtu 

 

K bodu 10 – Rôzne 

 

Nikto nevystúpil 

 

  

 

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: 

 


