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Zápisnica 

 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 21. septembra 2017 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2017/00312/2 

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, Vrbovský,  

Šmigura, Murgaš, Srnka) 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.  Správa o výsledku kontroly 

 4.1. Kontrola vybavovania a prešetrovania petícií    

 4.2. Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností    

  5.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky     

  6.  Modernizácia ústredne obecného rozhlasu      

  7.  Vyhodnotenie osláv 60. výročia samostatnej obce Braväcovo   

  8.  Správa starostu obce        

  9.  Interpelácie         

10.  Rôzne          

11.  Záver          

 

 

K bodu 2 - Procedurálne otázky  

     

 

Hlasovanie za navrhovaný program:  

Za: Gašperanová, Vrbovský,  Šmigura, Murgaš, Srnka 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice: Zuzana Chovancová 

overovateľov zápisnice: Peter Murgaš, Jozef Srnka 

 

Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:  

Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 06.07.2017 overená obidvomi 

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

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Murgaš, Srnka) vzali na vedomie 

informáciu o plnení uznesení. 

 

Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Pôbiš. 

 

 

K bodu 4 – Správa o výsledku kontroly 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke 

 

Pohančaníková – podala poslancom skrátene informáciu vykonaných kontrol, pri ktorých 

neboli zistené nedostatky a informovala ich o kontrole, ktorá jej bola uložená -  o prevádzke 

obecných áut. Kontrola je dokončená, len ju potrebuje dať do finálnej podoby a čaká ešte na 

písomné doručenie pokynov z ministerstva 

 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania sťažností a správu o výsledku 

kontroly vybavovania a prešetrovania petícií  
 

 

 

K bodu 5 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Pohančaníková – informovala poslancov s plánom kontrol na 2. polrok 2017 

 

Návrh uznesenia:   

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Braväcovo na 2. polrok 2017 

 

Hlasovanie : 

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 6 - Modernizácia ústredne obecného rozhlasu 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Starosta – je na nás, starostovi, poslancoch, aby sme  oslovili občanov, aby sa využila služba 

zasielania informačných sms, alebo emailov, aby poskytli svoje údaje,  

Pôbiš – odporúča dať to aj do obecných novín. Ďalej, keď sa robí prieskum trhu, mohli by sa 

uviesť aj dve zariadenia, aby sa dalo porovnať – rozdiel medzi nimi   
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Starosta – to druhé zariadenie, ktoré bolo v ponuke, neposiela sms. Informáciu do novín 

dáme. 

Pôbiš – ďakujem to je podstatný rozdiel 

 

 

Návrh uznesenia:   

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Schvaľuje 

zakúpenie samostatného špeciálneho zriadenia VM Florian a potrebného príslušenstva v cene 

2 300€ 

 

Hlasovanie : 

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 7 - Vyhodnotenie osláv 60. výročia samostatnej obce Braväcovo 

Starosta prečítal krátke vyhodnotenie osláv 60. výročia samostatnej obce Braväcovo 

a predložený materiál tvorí prílohu zápisnice. 

 

Gašperanová – navrhla, aby sa rozmnožil film o Braväcove, aby si ho ľudia mohli zakúpiť 

Starosta – už sa na tom pracuje, obec bude ponúkať na predaj DVD nosič s filmom za 

výrobné ceny 

Gašperanová – ešte bude o našej obci niekedy v septembri natočená relácia v rádiu Regína – 

to bude ďalšia propagácia obce. Tak isto bude film o Braväcove vysielaný aj v RTVS. 

Poďakovala starostovi, ktorý pomohol pri natáčaní filmu a vyjadrila ľútosť nad absenciu 

poslancov na prípravných stretnutiach k oslavám. Lebo to nebolo o starostovi obce, ale o nás 

všetkých 

Pôbiš – oslavy boli dôstojné, tým ktorí tomu venovali veľa času aj energie patrí pochvala 

Starosta – informoval poslancov o vyúčtovaní osláv  

 

 

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, Vrbovský,  Pôbiš, Šmigura, Murgaš, Srnka) vzali na 

vedomie správu starostu obce 

 

K bodu 9 – Interpelácie  

Nikto nevystúpil 

 

 

K bodu 10 – Rôzne 

 

Murgaš – otázka na pani riaditeľku materskej škôlky, ako funguje škôlka, či niečo chýba, či je 

spokojnosť 

Matulíková – spokojnosť aj zo strany detí, aj rodičov, bola už aj  hygiena na kontrole, všetko 

je v poriadku 

Murgaš – čo ešte potrebujete? 

Matulíková – podarilo sa získať 500€ na stoličky do herne, ktoré sú už aj  objednané  

Murgaš – budú sa riešiť tie vstupné dvere na poschodí? 
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Starosta – ak to bude treba tak sa to dá, ale je tam problém, lebo máme dočasné užívanie 

stavby, kým neprídu požiarnici na kontrolu, a tak isto počkáme na výsledok výzvy na 

rekonštrukciu ostatných priestorov 

Murgaš – tam sa jedná o bezpečnosť detí, treba to uzavrieť 

Pôbiš – je rád, že kamerový systém pomohol pri riešení problému s ničením verejných 

priestorov,  bol by rád, keby sa záver toho dostal potom aj k poslancom. Ďalej je rád, že 

v škôlke je už internet 

Gašperanová – v strede obce neustále popijajú niektorí občania, vykonávajú potreby a chcela 

by toto poriešiť. Prijať VZN na zákaz používania alkoholu sa nemôže, lebo tam bývajú akcie 

ako predaj punču, tak žiada o návrh riešenia. 

Srnka – navrhuje na určitý čas zavesiť tam oznam, že tu je zakázané požívanie alkoholických 

nápojov 

Murgaš – oznam sa môže dať a uvidíme aká bude reakcia 

Starosta  - poradíme sa aj s policajtami čo robiť 

Vrbovský – je za ten oznam a pridal by k tomu aj zákaz parkovania, lebo mladí tam zvyknú 

parkovať - pri fontáne 

Šmigura – je za vyvesenie oznamu o zákaze požívania alkoholických nápojov. Čo sa týka 

škôlky, navrhol ako dočasné riešenie závesné dvierka na zábradlie, ktoré by sa zvesilo keď 

prídu hasiči na kontrolu 

Starosta – ak bude treba, dáme urobiť 

Vrbovský – v mene BKZ Bukovinky sa opýtal, či by sa nenašla jedna malá miestnosť na 

kroje, lebo terajšie priestory v Kultúrnom dome sú nevyhovujúce. 

Starosta – navrhol ako priestor -  premietačku v Kultúrnom dome, kde má veci pán Jozef 

Gašperan 

Vrbovský – nerád by to zlučoval dokopy, bol by rád, keby bol ten priestor samostatný, nie 

zlúčený s inou zložkou. Nie je niečo v priestoroch bývalej škôlky? 

Starosta – teraz je škôlka uzavretá, nik cudzí tam nechodí, nerád by to menil. Vyzval 

poslancov aby tiež porozmýšľali nad vhodným priestorom 

Starosta – čo sa týka porušovania rokovacieho poriadku - nezverejňovanie audio záznamov, 

tak je to technicky náročné, naša internetová stránka a jej fungovanie nás stoji 60€ ročne, 

keby sme to tam zverejňovali, tak  nás to stojí 200€. Ponúkol poslankyni Gašperanovej, ktorá 

to robila naposledy, na USB kľúči všetky audio záznamy, zo všetkých zastupiteľstiev, či to 

môže dať na youtube a obec to potom zverejní na internetovej stránke 

Murgaš – nie je za to, aby sa to dávalo na internet, ak má niekto záujem, nech príde sem  

Vrbovský – ľudia si to radi vypočujú doma 

Murgaš – ak neprídu raz, dva krát, rozumiem,  ale ak neprídu ani raz za rok a pol, tak to je už 

nezáujem. Nie je za zverejňovanie, lebo vieme, že to bolo postrihané, šlo to na Facebooku, 

robila sa z toho sranda, zosmiešňovalo to nielen starostu, ale aj nárečie, to už je trápne. 

Gašperanová – tiež si  myslí, že sa nemusí všetko prezentovať na Facebooku, lebo tým sa 

prezentujú  poslanci, ale  aj obec. Hlavne starším ľudom sa nepáčilo, že si tam poslanec Pôbiš 

robil posmech z nárečia. Myslí si, že by poslanec takto nemal našu obec prezentovať. 

Pôbiš – každé zastupiteľstvo verejného orgánu, ako sme my tu,  je verejné. To, že sem 

nechodia ľudia, to nás môže mrzieť. Ak niekto prejaví záujem o audio záznam, sme povinný 

mu vyhovieť. Za tri roky sa len riešilo, prečo sa to nedá. Čo sa týka zverejňovania na 

Facebooku, tak každý si zverejňuje, čo chce, a on sa to svoje nehanbí.  

Gašperanová – myslí si, že bude dobre, keď sa audio záznamy na stránku obce budú dávať. 

Ďalšia vec, vy poslanci, ste mohli za tri roky, čo ste tu,  tiež zistiť možnosti, ako dať záznam 

na stránku obce, poradiť sa s nejakým technikom, ale nikto to nespravil. Ja som bola na 

jednom zastupiteľstve a zistila som si možnosti, ako by sa to dalo poriešiť a záznam je už tam.  

Murgaš – riešme podstatné veci. Riešime stále dookola tie isté veci z minulosti. Riešme niečo, 

čo nás posunie ďalej ako obec, praktické veci, namiesto audio záznamov. 

 

 

http://www.stranka/
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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: 

 

 

Peter Murgaš overil dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Srnka, overil dňa: 


