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Zápisnica 

 z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 01. marca 2018 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00073/2 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce,  

Ing. Peter Baliak. 

 

K bodu 2  - Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ   

 

Mgr. Zuzana Ľuptáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva 

Obce Braväcovo 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcove 

1. Konštatuje, že 
Mgr. Zuzana Ľuptáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva 

Obce Braväcovo v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Na začiatku zasadnutia boli prítomní 5 poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, 

Murgaš, Martinec) z celkového počtu 7. Starosta obce konštatoval, že OZ je 

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 3 - Procedurálne otázky  

     

Navrhovaný program:  

     1.  Otvorenie                

     2.  Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ     

     3.  Procedurálne otázky        

          Schválenie programu rokovania       

          Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

          Informácia o overení zápisnice      

    4.   Informácia o plnení uznesení OZ      

    5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017  

    6.   Komunitný plán sociálnych služieb                 

    7.   Príprava VZN o verejnom poriadku      

    8.   Žiadosť o odkúpenie pozemkov AGB Beňuš - osobitný zreteľ  

    9.   Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy,  opätovné podanie žiadosti    

  10.   Internetová stránka obce – aktualizácia     

  11.   Správa starostu obce        

  12.   Rôzne          

  13.   Interpelácie         

  14.   Záver                                                             

  

Hlasovanie za navrhovaný program: 

   

Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 



 

2/6 
 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice:  Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová 

overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Vrbovský, Mgr. Adriana Gašperanová 

Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:  

Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 25.01.2018 overená obidvomi 

overovateľmi. 

 

K bodu 4  - Informácia o plnení uznesení OZ  
Starosta podal poslancom informáciu o plnení uznesení posledného OZ.  

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Martinec) vzali na 

vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 

K bodu 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Vrbovský – kedy bude ukončená kontrola plnenia uznesenia, ktoré ťaháme dva tri roky 

Pohančaníková – keďže som teraz musela pripravovať správu o kontrole činnosti, nemohla 

som sa venovať pokračovaniu tej  kontroly, predtým som mala tiež nejaké iné povinnosti, 

teraz, keď sú už splnené tieto náležitosti, budem sa venovať tejto správe, ale keďže mám 

nízky úväzok, musím si to rozvrhnúť 

Vrbovský – takže môžeme to očakávať na budúce zastupiteľstvo? 

Pohančaníková – áno 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Berie na vedomie   

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 

 

K bodu 6 – Komunitný plán sociálnych služieb 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo  

1. Schvaľuje   

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Braväcovo na roky 2018 – 2022 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 7 – Príprava VZN o verejnom poriadku  

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Murgaš – je to veľmi dobre spracované, ale v §4 za k.) zakazuje sa vypúšťať do vodného toku 

odpadové vody... by som zatiaľ vypustil, kým nie je poriešená kanalizácia v celej obci a tiež 

tá sankcia sa mi zdá vysoká 

Ľuptáková Mária – sankcia je zo zákona 
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Vrbovský – nesúhlasil by som, napriek tomu, že občania nie sú napojený na kanál, nepríde mi 

dobré vypustiť to do potoku. Pochválil iniciatívu OcÚ, ako je to spracované, ale nechal by to 

ešte polroka na pozorovanie  

Pohančaníková – ja nemám právomoc vykonávať kontrolu VZN, je za to, aby sa vypustilo to, 

že kontroly robí hlavný kontrolór obce 

Starosta – zistíme to, čerpalo sa z VZN aj iných obcí a miest 

Gašperanová – môžeme niečo také schváliť, že si budú musieť občania pred plotom kosiť, 

keď tie pozemky sú obecné? 

Starosta – všetky obce a mestá majú aj toto ustanovenie, aj my máme platné VZN 15/2008, 

kde je to uvedené, ja by som to tam nechal  

Gašperanová – nesmieme spaľovať lístie, konáre, my ako bytovka nedisponujeme 

kompostérom, či sa neuvažovalo o centrálnom kompostovisku, kde by sa to vyvážalo 

Starosta – my máme kompostéry do domácnosti, tým spĺňame zákon, všetci ktorí mali 

záujem, majú kompostéry a ešte máme na sklade. Vieme dodať aj obyvateľom bytovky. Čo sa 

týka kompostoviska, musel by tam byť človek, ktorý by ten odpad preberal, v otváracích 

hodinách, pozemok, na ktorom by to bolo musí tiež spĺňať určité náležitosti. 

Gašperanová – je za, aby sa dal do najbližších novín tento pracovný materiál 

Starosta – dobre, dáme to do novín 

Starosta – aj keď je to len pracovný materiál, Peter Murgaš navrhol vypustiť ten bod, tak dal 

by som  hlasovať, kto je za, aby v tom pracovnom materiáli v §4 bolo vypustené písmeno k.)   

 

Hlasovanie:  

Za: Murgaš, Martinec 

Proti: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková 

Zdržal sa: nikto 

Návrh neschválený 

 

K bodu 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov AGB Beňuš - osobitný zreteľ 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava:  

Vrbovský – s materiálom, ktorý ste poslali, mohol byť aj scan z katastrálnej mapy, ja tento 

návrh nepodporím 

Starosta – ospravedlňujem sa, že ste nedostali mapku, ale v dnešnej dobe má každý doma 

internet, nie je to nič tajné na mapke GKU sa dá pozrieť aj vlastník a ja rešpektujem názor 

poslanca Vrbovského. K cene, AGB Beňuš vo veľkom vykupuje pozemky a ceny 

poľnohospodárskych pozemkov sa pohybujú od 15 do 30 centov. Nám sa zíde každé euro je 

nám treba opravovať cesty, objekty. Sú to len poľnohospodárske pozemky, nie stavebné.  

Ľuptáková Zuzana – tá cena za pozemky je tá najvyššia, lebo jej sa zdá tá cena nízka 

Starosta – to je všetko o návrhu a akceptácii 

Martinec – skúsme im dať návrh na vyššiu cenu 

Starosta – najskôr je dôležité, či OZ schváli zámer a potom sa rieši to ostatné 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Braväcovo 

1. Schvaľuje 

prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN E 5326, orná pôda,  s výmerou 

1174 m2,  parc. Č. KN E 4529, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1299 m2, parc. Č. KN E 

4474, trvalé trávnaté porasty s výmerou 3313 m2,  zapísaného na LV č. 487 pre obec 

Braväcovo 

2. Schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov spôsob prevodu v súlade s § 9 ods. 2 písm. 

a v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb 
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zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Braväcovo a to:   

KN E 5326, orná pôda,  s výmerou 1174 m2,  parc. Č. KN E 4529, trvalé trávnaté porasty 

s výmerou 1299 m2, parc. Č. KN E 4474, trvalé trávnaté porasty s výmerou 3313 m2 do 

vlastníctva AGB Beňuš, družstvo, 976 64  Beňuš, IČO: 00220451, za kúpnu cenu 0,30 €/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov,  že sa jedná o pozemky, ktoré priamo 

susedia s pozemkami žiadateľa,  ktoré žiadateľ využije na zlepšenie prístupu a 

obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 

3. Poveruje obecný úrad 

Aby zabezpečil zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce 

 

Hlasovanie:  

Za: nikto 

Proti: Gašperanová, Vrbovský 

Zdržal sa: Ľuptáková, Murgaš, Martinec 

Návrh neschválený 

 

K bodu 9 – Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy,  opätovné podanie žiadosti    

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Poslanci sa v rozprave zhodli na tom, že sú zato, aby sa opätovne podala žiadosť 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Braväcovo  

1. Schvaľuje  
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výzva číslo  

VI. P HaZZ 2018 na realizáciu projektu s názvom „Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy“  

2. Schvaľuje  
spolufinancovanie projektu s názvom „Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy“ vo výške 

2030,12 € z vlastných prostriedkov 

 

Hlasovanie:  

Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Martinec 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 10 - Internetová stránka obce – aktualizácia 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Gašperanová – pozerala si tie stránky a zistila, že nahrávky z rokovaní OZ zverejňuje len 

Snina aj to cez youtube, tak ako my. Koľko nám ponúkli priestoru na serveri a prečo sme 

zvolili do ponuky prémium, mne sa to zdajú nehorázne peniaze,  čo je v tom ročnom poplatku 

350€?  

Starosta – ja som spokojný so stránkou, ktorú máme, ale bola tu požiadavka  od vás 

poslancov, že máme nemodernú stránku a treba ju zlepšiť 

Vrbovský – zaslaný materiál, ktorý sme dostali obsahoval  len jednu ponuku, on je za to, aby 

sa oslovili viaceré firmy  

Murgaš – bol by za cenovú ponuku od pána Lička 

Starosta – on nemá certifikát, nie sú tam náležitosti, ktoré tam majú byť, mne sa ale jeho 

stránka páči, navrhnite aj vy nejaké firmy, ak poznáte 
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Murgaš – dať tri ponuky a z toho vybrať 

Starosta – nečakajte, čo zoženieme my, poznáte ľudí, zistite aj vy 

 

K bodu 11 – Správa starostu obce 

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

čerpaní projektov.  

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Martinec) vzali na 

vedomie správu starostu obce. 

 

K bodu 12 – Rôzne 

 

Gašperanová – chcem sa opýtať na zmluvu, ktorá bola zverejnená na našej stránke v decembri 

s firmou Scansis Slovakia na vybudovanie multifunkčného ihriska, lebo sme sa nerozprávali 

o tej firme, ani sume 

Starosta – my sme sa o takej sume nerozprávali a čo sa týka zmluvy, je to zmluva s víťazom 

verejného obstarávania. Toto je zmluva, ktorá nadobudne účinnosť a platnosť len vtedy, keď 

nám bude schválená žiadosť. To je niečo podobné, ako sa minule pýtal poslanec Vrbovský na 

zmluvu s firmou Kobit, keď my chceme žiadať o peniaze z európskych fondov, musíme mať 

projekt, žiadosť, musíme mať ukončené verejné obstarávanie a musíme mať  aj podpísanú 

zmluvu z víťazom s verejného obstarávania.  

Gašperanová – verejné obstarávanie sa robilo cez elektronické mýto? 

Ľuptáková Mária – nám to robila odborne spôsobilá firma, my sme nerobili verejné 

obstarávanie, robila to tá firma, čo nám robila žiadosť 

Murgaš – k bodu 7 - septiky, chcel by spýtať poslancov, ktorí boli za to, aby tam ten bod bol, 

ako to budú ako kontrolný orgán riešiť 

Vrbovský – čo sa týka vypúšťania odpadových vôd máme VZN a tam je presne popísané ako 

sa má nakladať s odpadovými vodami,  ktorí nie sú pripojený na verejnú kanalizáciu, majú za 

povinnosť si dávať septiky vyprázdňovať 

Murgaš – máš predstavu, koľko stojí vyťahovanie septika? 

Vrbovský – 25€ za fúru 

Murgaš – bežná rodina vyberie 4x mesačne, finančne je to dosť. Zaujíma ma, ako to budeš ty 

osobne kontrolovať.  

Vrbovský – konkrétne ja? 

Murgaš – si kontrolný orgán ako poslanec 

Vrbovský – jasné, sme tam všetci, nielen ja a ty, ale viem ako sa to rieši, niekto ma tzv. 

splaškové potrubie, ktoré vedie do verejnej stočnej siete ako sú rigole, potôčiky, alebo niekto 

to má tak, že to ide na tvrdo do potoka.    

Starosta – o tomto sme sa bavili na viacerých zastupiteľstvách, písal som o tom aj v novinách, 

my musíme ľudom vytvoriť podmienky, vybudovať kanalizáciu, o to sa snažíme, čiastočne 

pomáhame aj čo sa týka fekála, ale niektorí si nedajú vytiahnuť aj pre finančné dôvody, ale 

my sme tiež obmedzený našou ČOV, ktorá nám veľké množstva nespracuje, ale nemôžeme 

sankcionovať ľudí, ktorým nevytvoríme podmienky.  

Vrbovský – my VZN musíme mať, ak nebudú mať ľudia nad sebou zákon, tak si budú robiť 

čo chcú. Ešte som nepočul, že by niekto zaplatil sankciu, že niečo nedodržal. Ide o to, aby ten 

dokument bol schválený, my nebudeme robiť policajta. 

Starosta – my VZN máme 

Ľuptáková Zuzana – myslím si, že moje rozhodnutie ohľadom tohto nebolo správne, ja som sa 

nezamyslela nad tým, teraz keď si povedal, že my musíme ľudom vytvoriť podmienky 

a potom môžem sankcionovať a je to pravda, že nie všetci majú vytvorené podmienky 

Gašperanová – tiež nechcem sankcionovať ľudí, ale hľadať cestu, skúsme to riešiť inak, 

prispieť ľudom na vyťahovanie septiku 

Vrbovský – musíme tu mať predpisy, ktoré chránia nás ako obec pri kontrolách od vyšších 

orgánov 



 

6/6 
 

Martinec – dáky návrh pre poslancov a OcÚ – poriešiť osvetlenie v „Doline“, dáke lampy 

Starosta – je to cesta vo vlastníctve VUC BB, my ak by sme tam chceli vybudovať osvetlenie 

by sme museli vstúpiť do rokovania s cestármi aj lesákmi, aj oni tam majú pozemky, treba aj 

názor aj ostatných poslancov, či sa do toho púšťať, či máme na to financie 

Vrbovský – nechajme to otvorené 

Vrbovský – zastavili ma členovia dvoch občianskych združení – Lišiaci, OZ Čučoriedka, aby 

ste zverejnili na stránke oznam, že im môžu občania poukázať 2% daní 

Starosta – občianske združenia si mohli poslať mail, hneď by sme zverejnili, vždy, keď si 

dali, tak sme to zverejnili 

Gašperanová – keď sa vzdal pán poslanec Pôbiš mandátu poslanca, zostala nefunkčná školská 

rada pri MŠ, treba určiť náhradníka 

Ľuptáková Mária – OZ musí schváliť člena rady školy 

Starosta – poslanci musia navrhnúť, lebo to je člen za poslancov, na budúce zastupiteľstvo 

bude pripravený návrh, ale bez mena 

Ľuptáková Zuzana – ZŠ Beňuš môže aj naďalej počítať s pomocou obce, tak ako vlani? 

Starosta – na tento rok na minulom zastupiteľstve poslanci schválili pre ZŠ Beňuš 1 000€, 

s tým, že sa budú môcť čerpať len od apríla a za tých istých podmienok ako vlani, nepísali 

sme zatiaľ pani riaditeľke, prosíme jej to pretlmočiť 

Murgaš – robíme žiadosti o dotácie, máme na všetko rozpočty, či by nebolo dobré do 

materiálu dať aj klauzulu o spôsobe financovania ( z akých zdrojov) 

Ľuptáková Mária – stále z rezervného fondu, alebo presunom finančných prostriedkov s tým, 

že sa nemenia celkové príjmy a výdaje, keď tu bola audítorka, tak povedala, že mi to 

nemusíme uvádzať pri podaní žiadosti, len potom keď budeme úspešní 

 

K bodu 13 – Interpelácie 

 

Vrbovský – dostali sme začiatkom roka letáky o novom zbere triedeného odpadu, do  plastov 

sa majú dávať plechovky? 

Starosta – áno zmenili sme firmu, teraz si robí zber priamo firma 

Vrbovský – niekde nedali vrecia, traja sa mi sťažovali 

Starosta – neviem prečo si to nezavolal, mohli sme tým ľudom vrecia dať my, ale upozorníme 

firmu, aby dávali všetkým, škoda, že občania nezavolali hneď 

 

K bodu 14 – Záver 
 

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

 

Zapísala: Zuzana Chovancová  

 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková                                                 Ing. Peter Baliak 

        prednostka                                                                                    starosta obce  

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Ing. Vladimír Vrbovský, overil dňa:  

 

 

Mgr. Adriana Gašperanová, overila dňa:  


