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Zápisnica 

 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 25. januára 2018 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00019/2 

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, Murgaš, Srnka, Martinec) z celkového počtu 6. Starosta obce konštatoval, že OZ je 

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 - Procedurálne otázky  

     

Pripomienky, alebo zmeny k navrhovanému programu: 

 

Starosta prečítal oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca OZ v Braväcove. Poslancovi 

OZ v Braväcove, Mgr. Slavomírovi Pôbišovi zanikol mandát poslanca OZ dňa 23.1. 2018, 

keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na OcÚ. Starosta oznámil 

nastúpenie náhradníka za poslanca OZ – Mgr. Zuzanu Ľuptákovú s platnosťou dňom 

vyhlásenia, t. j. 25.01. 2018. Novo nastúpená poslankyňa zloží zákonom predpísaný sľub na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcove 

1. Berie na vedomie  
vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo, Mgr. Slavomíra 

Pôbiša 

2. Berie na vedomie 

oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

 

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.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky    

    5.   Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce                 

    6.   Dokončenie prístavby futbalových šatní  

          - podanie žiadosti na SFZ a schválenie spoluúčasti    

    7.   Iniciatíva stredné Slovensko       

    8.   Rokovací poriadok OZ        

    9.   Správa starostu obce        

  10.   Rôzne          

  11.   Interpelácie         

  12.   Záver                                   

    

Hlasovanie za navrhovaný program   

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice:  Mária Ľuptáková, 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 07.12.2017 overená obidvomi 

overovateľmi. 

 

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

 

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

na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a zverejnený na úradnej tabuli a tvorí 

prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Nikto nevystúpil 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje   
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Braväcovo na 1. polrok 2018 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 5 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Vrbovský – navrhol upraviť rozpočet, lebo je tam rozdiel 300€ 

Starosta požiadal ekonómku obce aby sa vyjadrila. 

Ľuptáková – žiadosti sa môžu schváliť dnes, s tým, že sa upraví rozpočet o 300€, ale pre 

nedostatok finančných prostriedkov bude ich možné čerpať len po 31. marci, nakoľko sme na 

začiatku rozpočtového roku 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  
1. Schvaľuje  rozdelenie dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce 

a) FK Sokol Braväcovo   4 000€ 

b) Internacionál Sokol      500€ 

c) OZ Čučoriedka        400€ 

d) BKZ Bukovinka                                        2 000€ 

e) OZ Horehronské športové nádeje         250€ 

f) M-Bravo         250€ 
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g) ZO JDS         250€ 

h) MS SČK         150€ 

i) MSZ Domovina       400€ 

j) ZO SZPB         100€ 

k) ZŠ Beňuš     1 000€  

 

Hlasovanie:  

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 6 – Dokončenie prístavby futbalových šatní - podanie žiadosti na SFZ   

 a schválenie spoluúčasti 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Starosta – 75% by platil slovenský futbalový zväz a 25% obec, rozpočtované náklady na 

stavbu sú vo výške 38.438,40€ 

Vrbovský – bolo by lepšie žiadať vyššiu čiastku 

Murgaš – je za celú čiastku, ale z akých zdrojov budeme uhrádzať tú čiastku? 

Ľuptáková – toto je len podanie žiadosti a mali by sme mať prebytok hospodárenia za rok 

2017 

Gašperanová – prikláňa sa k ostatným, treba žiadať radšej väčšiu sumu, je to rozumnejšie 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  
1. Schvaľuje  

podanie žiadosti o dotáciu na SFZ Bratislava na prístavbu futbalových šatní, požadovaná 

výška dotácie 28 828,80€ 

2. Schvaľuje  

spolufinancovanie projektu vo výške 25 % z celkových nákladov z rozpočtu Obce Braväcovo, 

čo činí 9 609,60€ 

Hlasovanie:  

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 7 – Iniciatíva stredné Slovensko 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava:  

Vrbovský – na základe akého podnetu my prejedávame túto vec, lebo pokiaľ viem ani R1 sa 

nás ako obce netýka. Z akého dôvodu sa máme my do tohto začleňovať.  

Starosta – dotýka sa to aj našich ľudí, keď si chcú skrátiť cestu a pre nás nevyplýva z toho 

žiadna povinnosť ani záťaž 

Vrbovský – príde mi zbytočné sa tým zaoberať 

Šmigura – čo nám to prinesie a čo nám to zoberie, aký je trend na Horehroní, ako sú na tom 

ostatné obce 
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Starosta – pre obec z toho nevyplývajú žiadne povinnosti, na stretnutí boli všetky obce za 

Murgaš – netreba byť k tomu ľahostajný, vieme čo nám priniesla R1, tiež za tým len niekto 

stál, túto vec by som jednoznačne podporil, robíme to pre deti, infraštruktúra je dôležitá aj pre 

podnikanie, jednoznačne som za 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje     
členstvo Obce Braväcovo v združení Iniciatíva stredné Slovensko 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Murgaš, Srnka, Šmigura 

Proti: nikto 

Zdržal sa: Martinec, Vrbovský 

Návrh schválený 

 

 

K bodu 8 – Rokovací poriadok OZ 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Vrbovský – je to zmena, ktorá neguje tú poslednú zmenu, ktorú sme odhlasovali naposledy, 

som proti tomu, potom ľudia strácajú možnosť objektívneho pohľadu  

Gašperanová – ja som zato, aby sa tá doba zverejňovania predĺžila, lebo nahrávam to 2,5 

hodiny na svojom počítači, vo svojom čase a nie som za to, aby ma niekto obmedzoval 

časovo, a viem že im to na úrade mrzne a snažím sa ako poslankyňa pomôcť, im sa to naozaj 

nedá  

Ľuptáková – zápisnice sa nerobili nikdy doslovné, zápisnice boli rozšírené, ale nie doslovné, 

čo sa týka zverejňovania, zvukový záznam sa vyhotovuje a je prístupný na OcÚ, každý, kto 

príde s externým zariadením, zvukový záznam mu tam skopírujeme. Čo sa týka rokovacieho 

poriadku, my sme robili zmenu rokovacieho poriadku nie za to, že sme to my chceli, ale zato, 

že poslanec Vrbovský povedal na poslednom zastupiteľstve „ napíšte tam zmenu, keď sa aj 

tak nerobí podľa rokovacieho poriadku, ale že zamestnanci úradu postupujú podľa príkazu, 

ktorý vydal starosta obce. Tak na základe toho sa pripravila zmena rokovacie poriadku. 

Murgaš – čo vám vlastne posledného polroka chýbalo v zápisniciach, podľa neho je to dobré 

a úplne to stačí.  

Gašperanová – kontaktovala som aj Stanislava Lička a zvažovali sme cestu, ako by to bolo 

najlepšie, ja som za to, aby sa zvukový záznam dával, ale aby mňa niekto obmedzoval, že to 

musím vo svojom voľne spraviť do dvoch dní, to nie, nájdime riešenie 

Vrbovský – keď to bolo možné pred troma rokmi, obec má zastaralé zariadenia, keď vtedy to 

šlo a teraz nie? 

Starosta – už sa to preberalo na minulom zastupiteľstve, ide aj o parametre stránky 

Gašperanová – alebo si zaplaťme človeka, ktorému to dáme a ktorý nám to spraví 

Šmigura – v akom formáte sa to nahráva  

Gašperanová – mp3 

Šmigura – na Braväcove je len dsl, ja to viem robiť vo Zvolene, s tým, že by to trvalo nie 3 

dni ale 2 týždne, ale požadoval by som USB kľuč 

Starosta – dobre Marek, dostaneš na kľúči všetky nahrávky. Je tu návrh na zmenu 

rokovacieho poriadku, najviac vás trápi niektorých zvukový záznam, ľudí to netrápi, ľudí 

trápi to, aké uznesenie prijmete, a čo sa nám podarí pre ľudí spraviť. Sťahujem tento materiál 

z rokovania OZ. 
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K bodu 9 – Správa starostu obce 

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

čerpaní projektov.  

 

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

na vedomie správu starostu obce. 

 

K bodu 10 – Rôzne 

 

Gašperanová – nepáči sa jej ako sa pluhujú cesty, keď sa roztopí sneh, nikto to nestiahne, 

urobia sa koľaje 

Vrbovský – ja som tiež nespokojný, na traktore je pluh, keď je odmäk, prečo ten pluh nespusti 

dole a nestiahne ten odmäknutý sneh? 

Srnka – tiež je za, aby sa ten rozpustený sneh stiahol 

Šmigura – on keď požiadal starostu, keď bola ich cesta zlá, promptne zareagoval a hneď to 

vyriešil 

Starosta – nemôžeme sa porovnávať s hlavnými cestami, ktoré sa solia, ak padá sneh od 

večera do rána, po ceste prejdú autá, ráno ide traktor o piatej, alebo o pol, aby sa ľudia na 

autách mohli dostať do roboty, ale ak je to už ujazdené, on to už potom nestiahne, ale keď je 

problém treba hneď zavolať a nie čakať na zastupiteľstvo a potom sa tu sťažovať, povedzte 

spôsob ako to máme robiť, kúpime soľ a bude sa soliť 

Murgaš – poďakoval ohľadom sklenených dverí v škôlke -  zvýšenie bezpečnosti  

Gašperanová – kedy budeme plánovať zber veľkoobjemového odpadu 

Starosta – začiatkom marca, budeme pristavovať kontajnery na dve miesta  

Gašperanová – ten náš zákaz, ktorý sme dali na stred dediny nikto nerešpektuje, ja som sa tam 

zastavila, ale tí chlapi to ignorujú, aj tam parkujú autá 

Starosta – navrhnite riešenia 

Vrbovský – kvôli parkovaniu by pomohli nejaké stĺpiky, aby sa tam autá nezmestili 

Starosta – stĺpiky vieme osadiť 

Starosta – ja viem že tam sedia, ale povedz mi čo mám spraviť 

Vrbovský – pokiaľ je možné pozrieť ten kamerový systém a je tam vidieť porušenie zákazu, 

a  predvolám ho na obecný úrad a dám mu napomenutie 

Starosta – na základe akého zákona a paragrafu? My na to nemáme VZN. 

Vrbovský – poďme sa baviť o VZN o porušovaní slušného správania na verejných priestoroch 

Gašperanová – ale my tam máme akcie a predávame punč a potom by sme nemohli 

Starosta – ani policajti tam nemôžu prísť ich kontrolovať a tam nesedávajú len tí istí, musíme 

mať rovnaký meter na všetkých  

Murgaš – pokiaľ tu nebude dedinská polícia, tak to neporiešime, len osloviť Jednotu, ten, kto 

predáva alkohol, mal by sa o zákazníkov postarať a urobiť im tam nejaký kútik 

Starosta – budem hľadať riešenie 

 

K bodu 11 – Interpelácie 

 

Vrbovský – požiadavka na ekonómku o potvrdenie o príjme do budúceho zastupiteľstva 

 

K bodu 12 – Záver 
 

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

 

Zapísala: Zuzana Chovancová  
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Mgr. Mária Ľuptáková                                                 Ing. Peter Baliak 

        prednostka                                                                                    starosta obce  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Peter Murgaš, overil dňa:  

 

 

 

Jozef Srnka, overil dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


