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Zápisnica 

 z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 14. augusta 2018 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00263/2 

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, Ľuptáková, 

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

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 - Procedurálne otázky  

     

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. Určenie rozsahu výkonu starostu obce na funkčné obdobie   

2018 - 2022 

5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné   

obdobie 2018 - 2022 

6. Dni obce Braväcovo        

7. Správa starostu obce        

8. Rôzne          

9. Interpelácie         

10. Záver                                   

                                                              

                             

Hlasovanie za navrhovaný program: 

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

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. Zuzana Ľuptáková, Jozef Srnka 

Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:  

Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 05.07.2018 overená obidvoma 

overovateľmi 

 

K bodu 3  - Informácia o plnení uznesení OZ  
Starosta informoval poslancov,  že na poslednom zasadnutí OZ v ukladacej časti neboli prijaté 

žiadne uznesenia 
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K bodu 4  - Určenie rozsahu výkonu starostu obce na funkčné obdobie 2018 - 2022 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava:  

Murgaš – niečím sa to líši od predchádzajúceho? 

Starosta – nie, je to tak ako to bolo v Braväcove doteraz 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Braväcovo na volebné obdobie 2018 – 2022 na plný 

úväzok 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 

 

K bodu 5 – Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 - 

2022 

Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice 

 

Rozprava: 

Ľuptáková Z. – 7 poslancov je ideálny počet, lebo ak vypadne niekto napr. zo zdravotných 

dôvodov, tak je lepšie aby viac ľudí rozhodovalo o veciach, ktoré sa tu riešia 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Určuje 

pre volebné obdobie 2018 - 2022 celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom 

obvode pre celú obec Braväcovo 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Návrh schválený 
 

 

K bodu 6 – Dni obce Braväcovo 

 

Starosta oboznámil poslancov s programom osláv a rozpočtom. Občerstvenie formou jedla je 

sponzorsky, opýtal sa poslancov, ako s alkoholom, či to tiež bude hradené obcou a sponzormi, 

ako vlani, alebo to bude platené.  Ako moderátorky programu navrhol Moniku Matulíkovú, 

Adku Gašperanovú, Zuzanu Ľuptákovú. 

Gašperanová - ona by neuvoľnila z rozpočtu peniaze na nápoje, ľudia dostanú zadarmo jedlo 

a pitie si môžu kúpiť 

Ľuptáková - dala by občerstvenie  občanom Braväcova zadarmo, nie chatárom a ostatným a 

pitie nemusí byť zadarmo 

Gašperanová - bola by za aby sa účinkujúcim vyčlenilo z toho občerstvenia 



 

3/4 

 
 

Murgaš - navrhol by vytvoriť banner sponzorov, aby sa to dalo na viditeľné miesto na 

amfiteáter, formát 3x3 metre, kde sa odprezentujú všetky firmy, lebo firmy sú potom kryté a 

myslí si, že sa takto zoženie oveľa viac peňazí pre obec, lebo firmy si to môžu dať do 

nákladov.  

Vrbovský  - je za to, aby účinkujúci mali zabezpečené prednostne občerstvenie a čo sa týka 

reklamných panelov, Bukovinka to robí tak,  že sponzor pošle logo ktoré dá grafik na 

spoločný banner, ktorý je umiestnený tam kde býva informačné stredisko 

Starosta - my to dávame na plot a už aj vlani sme s niektorými sponzormi uzatvárali zmluvy 

o peňažných daroch  - sponzorstve 

Starosta – pripomenul, že vlani mali všetci účinkujúci stravné lístky na stravu na penzióne, o 

hlade určite neboli, obec sa o účinkujúcich postarala, každý jeden dostal lístok na stravu. 

Srnka - ako to bude vyzerať? To vyvesíme oznam, že Braväčania zadarmo? Veď to bude 

smiešne. 

Šmigura - v iných dedinách to býva tak, že domáci majú lístky zadarmo, ostatní si platia, 

každý Braväčan môže dostať stravný lístok do schránky v obálke, tiež sponzori, druhá vec 

napr. na Ponikách  bola na občerstvenie zadarmo vyčlenená len jedna hodina, potom sa za 

občerstvenie platilo a k alko nápojom je za to, aby to nebolo zadarmo, pokiaľ nedá nejaký 

sponzor napr. sud piva, ale za obecné peniaze nie. 

Murgaš – navrhuje spísať to, čo je zadarmo  a  podáva sa to od toľkej a buď tam ľudia prídu, 

alebo neprídu a  o účinkujúcich sa postaráme zvlášť a ja by som tiež  nerozlišoval domácich a 

ostatných 

Starosta - jedlo je sponzorsky od AGB Beňuš, v prvom prístrešku bude občerstvenie z 

Čierneho Balogu, potom penzión a máme ešte dohodnutý stánok s langošmi a tiež povolíme 

Katkine dobroty 

Gašperanová - máme aj variant ak bude pršať? Pôjde sa do kultúrneho domu? 

Starosta - ešte sme to nedojednávali, ale javisko sa  prestrešovať nebudeme, lebo sú to ďalšie 

výdavky 

 

 

K bodu 7 – Správa starostu obce 

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

príprave a čerpaní projektov.  

 

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

na vedomie správu starostu obce 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

Gašperanová - prišlo nám už vyjadrenie z toho projektu na materskú školu? 

Starosta - každý týždeň telefonicky zisťujem stav vyhodnocovania veľkého projektu na  

rekonštrukciu budovy materskej školy, nakoľko do dnešného dňa nie je rozhodnuté, tak  

pristúpime k nasledujúcim krokom: zrušíme veľkú verejnú súťaž a vysúťažíme len práce, na 

ktoré máme pridelené prostriedky z Environmentálneho fondu (100 000€ + 5% naša 

spoluúčasť) a v prípade, ak nám schvália veľký projekt, budeme sa snažiť odkomunikovať so 

SIEA , aby nám zaplatili ten rozdiel, ak sa dohodneme, zatiaľ sa stále nerozhodlo, ale do 

konca augusta musíme podpísať zmluvu z Environmentálnym fondom 

Gašperanová - riešili ste kontajner na šatstvo? 

Starosta - všade, kde chodím, nenašli sme kontajner na okolí, momentálne sú zo Slovenska 

stiahnuté 

Gašperanová - poprosím vás, aby ste to vyhlásili, lebo ľudia sem prídu s vrecami a ostanú 

prekvapení 

Gašperanová - kôš na detskom ihrisku stále nie je vymenený 
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Murgaš – to poriešim ja 

Murgaš - kedy je dátum opravy tej cesty smerom na futbalové ihrisko? 

Starosta - prebieha verejné obstarávanie a hneď po vyhodnotení to chceme začať robiť 

Ľuptáková Z. – nedalo by sa urobiť niečo s cestou v Podholí? Vždy keď je búrka tak naplaví 

z cesty štrk dole 

Murgaš - pochválil odrážku v Srnkove, navrhol že by sa to mohlo spraviť tak aj v tom Podholí 

Starosta - môže sa to spraviť teraz, keď sa bude robiť kanalizácia, keď tu budú stroje 

 

K bodu 9 – Interpelácie 

 

Nikto nevystúpil 

 

K bodu 10 – 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  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Ľuptáková, overila dňa:  

 

 

 

 

 

Jozef Srnka, overil dňa: 


