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Zápisnica 

 z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa 08. novembra 2018 

 
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00342/2 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce,  

Ing. Peter Baliak. 

 

Na neplánovanom zasadnutí OZ boli prítomní 7 poslanci (Gašperanová, Ľuptáková Z., 

Martinec, Murgaš, Srnka, Šmigura, Vrbovský) 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. Návrh na zmenu rozpočtu – dofinancovanie prístavby futbalových šatní   

4. Správa starostu obce        

5. Rôzne          

6. Interpelácie         

7. Záver                                                                      

           

Hlasovanie za navrhovaný program: 

Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Martinec, Murgaš, Srnka, Šmigura, Vrbovský 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Program rokovania OZ schválený 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za: 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková 

overovateľov zápisnice: Peter Murgaš, Jozef Srnka 

Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:  

Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 18.10.2018 overená 

  

K bodu 3 - Návrh na zmenu rozpočtu – dofinancovanie prístavby futbalových šatní 

Starosta obce - rozpočet dokončenia prístavby futbalových šatní bol vysúťažený na sumu 

28933,20 €, z toho bolo finančné krytie uznesením vo výške 26000 €. Rozdiel dofinancovania 

je vo výške 2933,20 EUR. Počas prác bolo rozhodnuté aj o prebudovaní pôvodnej chodby 

a spŕch a tým súvisiace práce. Práce boli vykonané za sumu 7500,37 EUR. Dôvodová správa 

tvorí prílohu zápisnice. 

Rozprava: 

Vrbovský -  poslanci sú postavení pred hotovú vec, takto sa to určite nerobí, poslanci mali byť 

o tom informovaní už skôr, zase treba niečo dodatočne schváliť, čo už bolo vykonané,  

Srnka - všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo 
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Starosta -  prístavbu začal realizovať sponzor z vlastných zdrojov a určite by ju bol dokončil, 

o prácach naviac bolo treba rozhodnúť rýchlo 

Gašperanová - poslanci to mali vedieť skôr, stačilo aspoň napísať, ale na druhej strane je to 

urobené dobre 

Murgaš - bolo to potrebné riešiť so všetkými spolu, Vrbovský má pravdu, dalo sa to riešiť aj 

skôr a každý by to odklepol 

Šmigura - pripojil sa k názoru Vrbovského, predpokladá, že pri všetkých opravách verejných 

budov sa bude takto promptne postupovať 

Martinec - malo sa to riešiť skorej 

 

Návrh  uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo 

1. Schvaľuje 

použite rezervného fondu na dofinancovanie prístavby futbalových šatní vo výške  

10433,57 EUR 

Hlasovanie: 

Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Martinec, Murgaš, Srnka, Šmigura  

Proti: nikto 

Zdržal sa: Vrbovský 

Návrh schválený 

 

K bodu 4 – Správa starostu obce 

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

príprave a čerpaní projektov.  

 

Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Ľuptáková Z., Martinec, Murgaš, Srnka, Šmigura, 

Vrbovský) vzali na vedomie správu starostu obce. 

 

K bodu 5– Rôzne 

Gašperanová – všimla si, že v Brezne sú už rozmiestnené  kontajnery na opotrebované šatstvo 

Vrbovský – prečo obec z komunikácie v správe RSC odstraňovala frézing 

Starosta -  o kontajneroch na šatstvo vie, rieši to. Po vzájomnej dohode RSC nám zhotoviteľ 

zdvihol kanalizačné šachty, ktoré sú vo vlastníctve obce a obec odstraňovala frézing. 

 

K bodu 6 – Interpelácie 

Šmigura – prečo DHZ nebolo informované o tom, čo bude vykonaná kontrola, ktorá bola 

vopred nahlásená? 

Starosta – v deň kontroly komunikoval veliteľom P.Ľuptákom, ktorý mu povedal, že ak niečo 

bude treba,  príde. Požiarne vozidlo IVECO a protipožiarny vozík je majetkom štátu, ktorý 

bol obci zverený na základe zmluve o výpožičke a za ktorý je zodpovedný starosta obce 

a nemôže sa  požičiavať tretím osobám. 
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K bodu 7 – Záver  
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Ľuptáková                                                                      Ing. Peter Baliak 

         prednostka                                                                                      starosta  

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

Peter Murgaš, overil dňa, podpis: ............................................................... 

 

 

 

 

Jozef Srnka, overil dňa, podpis:    ................................................................. 


