Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 7. júla 2011
Ev. číslo: 136/2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloţenej k zápisnici
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta
obce Ing. Peter Baliak.
Starosta obce uviedol navrhovaný program zasadnutia. Navrhovaný program bez
zmien schválili všetci prítomní poslanci (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik,
Pôbiš). Starosta obce konštatoval, ţe rokovanie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko na
zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, z celkového počtu 7. Na zasadnutí bol prítomný aj obchodný
riaditeľ firmy Brantner Gemer s.r.o. Pavol Törköly a od bodu 6. aj Ing. Marek Pôbiš, riaditeľ
BKZ Bukovinka.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ
4. Dopyty poslancov OZ a občanov Obce Braväcovo
5. Určenie výšky platu starostu
6. Prerokovanie ponuky na likvidáciu TKO firmy Brantner
7. Schválenie VZN č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce
8. Prerokovanie ţiadostí
9. Diskusia
10. Záver
K bodu 2 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za:
- zapisovateľa zápisnice: Ing. Veronika Ličková,
- overovateľov zápisnice: Krajan, Pôbiš
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Mgr. Zuzana Cígerová.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 08/11, bod 1. bolo splnené, zmena rokovacieho poriadku
ohľadom zasielania pozvánok na zasadnutie OZ z troch na sedem dní bola dodrţaná, zmena
sa týka nielen bodu 3.2. ods. 5, ale aj bodu 3.3. ods. 2. Poslancom OZ boli zaslané pozvánky
na riadne zasadnutie OZ sedem dní pred zasadnutím OZ.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 08/11, bod 5. návrh dohody o prechode na amfiteáter cez
pozemok vo vlastníctve Penzión Schweintaal, s.r.o. zostáva v plnení.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 10/11, bod. 1 bolo splnené, starosta obce listom evid. č.
115/2011 zo dňa 7.6.2011 zvolal zástupcov subjektov pôsobiacich v obci na stretnutie dňa
17.6.2011 o 19. hodine.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 10/11, bod 2 bolo splnené, starosta obce zaslal zamietavé
stanovisko (evid. č. 115/2011 zo dňa 7.6.2011) Farskému úradu v Beňuši ohľadom ţiadosti
o finančný príspevok.
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Konštatovala, ţe uznesenie č. 10/11, bod 3 bolo splnené, starosta obce zaslal zamietavé
stanovisko (evid. č. 115/2011 zo dňa 7.6.2011) Mgr. Borisovi Šabovi, Tulská 28, Banská
Bystrica k zriadeniu SCVČ na území obce Braväcovo. Na základe iniciatívy prezidenta klubu
FK Sokol Braväcovo sa dňa 28.6.2011 konalo neformálne stretnutie za účasti starostu obce,
poslancov OZ so ţiadateľom o zriadenie SCVČ Mgr. Borisom Šabom, kde ich ţiadateľ
oboznámil s podmienkami prevádzkovania SCVČ. Opätovné prerokovanie ţiadosti bolo
predmetom mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 29.6.2011, na ktorom poslanci OZ uznesením
č. 16/11 súhlasili so zriadením SCVČ na území obce Braväcovo od 01.09.2012, ktorého
zriaďovateľom bude OZ Športová akadémia mládeţe, Tulská 28, Banská Bystrica.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 11/11 ohľadom majetku obce: AVIE ŠPZ BR 331 AR a AVIE
ŠPZ BR 153 AL zostáva v plnení.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 12/11, ktorým OZ odloţilo prerokovanie zmluvy o nájme
nebytových priestorov (priestory v budove Základnej školy) medzi Obcou Braväcovo a BKZ
Bukovinka zatiaľ nebude riešené, nakoľko neboli doručené ţiadne ďalšie pripomienky.
Hlavná kontrolórka obce upozornila poslancov OZ, ţe je potrebné schváliť predsedov komisií
pri OZ a doplniť členov finančnej komisie.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 14/11 je v plnení, starosta obce listom evid. č. 115/2011 zo dňa
7.6.2011 odpovedal na ţiadosť Mgr. Romana Tomana, PhD. ohľadom predaja pozemku parc.
č. KN 622/1. p. Toman pripraví kúpnu zmluvu a uhradí kúpnu cenu pri podpise zmluvy.
Konštatovala, ţe uznesenie č. 15/11 zostáva v plnení, starosta obce listom evid. č. 115/2011
zo dňa 7.6.2011 vyzval p. Jána Šperku, Beňuš 258, na rokovanie o uzatvorení zmluvy
o budúcej zmluve na predaj časti pozemku v lokalite Skalka. p. Šperka zaslal odpoveď dňa
6.7.2011, z tohto dôvodu bude táto skutočnosť prerokovaná aţ na nasledujúcom zasadnutí
OZ.
K bodu 4 – Dopyty poslancov OZ a občanov Obce Braväcovo
Poslanci OZ nemali podstatné dopyty na prerokovanie. Ďalší občania sa v priebehu tohto
bodu na rokovaní nezúčastnili.
K bodu 5 – Určenie výšky platu starostu
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s novelou zákona, publikovanou v Zbierke
zákonov ako zákon č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, novela nadobudla účinnosť dňa 1.6.2011. Cieľom novely je úprava
pravidiel určovania výšky platu a odstupného pre starostov a primátorov a to z dôvodu
nepriaznivých dôsledkov ekonomickej krízy a iných. Novela zákona ustanovuje novú
tabuľku, ktorá zniţuje koeficient výpočtu u všetkých platových skupín starostov o 10 %
nadol. Koeficient sa tak v prípade starostu Obce Braväcovo zníţi na 1,65.
Plat starostu sa tak vypočíta ako 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci rok. Kontrolórka upozornila poslancov OZ, ţe nakoľko sú údaje o priemernej
mesačnej mzde zamestnanca v NH zverejňované spravidla aţ v priebehu nasledujúceho roka
(marec), finančný rozdiel medzi pôvodným platom a upraveným platom sa starostovi musí
doplatiť spätne za celé obdobie, t.j. od 1.1. beţného roka. O plate starostu rozhoduje OZ, ak
OZ nerozhodne o plate starostu v súlade so zákonom, patrí starostovi minimálny plat.
Ing. Kánová: je za základný plat, predchádzajúca starostka obce mala tieţ len základný plat
Mgr. Ľuptáková: predchádzajúcej starostke schválilo OZ mesačnú odmenu vo výške 15 %
z platu pribliţne po roku od nástupu do funkcie
Pôbiš: nebráni sa zvýšeniu platu, ale nie na začiatku volebného obdobia
Ing. Kán: súhlasí s p. Pôbišom
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Kuvik: súhlasí so základným platom, potom je moţné zvýšiť
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Pôbiš) schválilo
základný plat starostu vo výške 1 269 eur mesačne (hlasovanie: všetci za).
K bodu 6 – Prerokovanie ponuky na likvidáciu TKO firmy Brantner
Starosta obce zaslal poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ informácie o stave
v odpadovom hospodárstve v obci za roky 2008-2010 (náklady na odvoz, uloţenie, zákonný
poplatok, mnoţstvo odpadu, príjmy od občanov a z recyklačného fondu) a ponuku na
komplexné prevzatie činností v oblasti odpadového hospodárstva na rok 2011 pre Obec
Braväcovo, ktorú predloţila spoločnosť Brantner Gemer s.r.o.
Starosta obce: náklady na odvoz, uloţenie a zákonný poplatok za KO predstavujú v súčasnosti
pribliţne 78 eur na 1 tonu odpadu.
Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. ponúka odvoz a zneškodnenie odpadu za 50 eur/1 tona bez
DPH (60 eur s DPH) + zákonný poplatok (pribliţne 10 eur/1 tona). Pre obec by to znamenalo
úsporu nákladov.
V súčasnosti zabezpečujú odvoz komunálneho odpadu Miestne prevádzkarne s.r.o. Starosta
oslovil štyri subjekty ohľadom vypracovania cenovej ponuky na odvoz odpadu: Miestne
prevádzkarne, s.r.o., Obec Polomka s.r.o., Poľnohospodárske druţstvo so sídlom v Beňuši,
Pôbiš, s.r.o.. Rôzna je aj cena za odvoz KO (Miestne prevádzkarne, s.r.o. cca 50
eur/kontajner, Pobiš s.r.o. cca 60-80 eur/kontajner).
Ďalej vystúpil obchodný riaditeľ firmy Brantner Gemer s.r.o. Pavol Törköly, predstavil
spoločnosť a oboznámil prítomných s ponukou sluţieb v oblasti odpadového hospodárstva.
V prvej fáze má spoločnosť záujem o odvoz komunálneho odpadu, neskôr je moţná
spolupráca aj v rámci separovaného odpadu. V rámci spolupráce s obcou by spoločnosť
zakúpila na vlastné náklady nádoby na komunálny odpad (120 litrové alebo 240 litrové) do
kaţdej domácnosti, pričom 2 alebo viackrát ročne by sa uskutočnil zber veľkoobjemového
odpadu. Pri vypovedaní zmluvy by obec odkúpila nádoby na odpad za zostatkovú cenu.
Spoločnosť doloţí faktúru za nádoby, aby bolo zrejmé koľko finančných prostriedkov
vynaloţila na nákup nádob a v akej sú hodnote. V budúcnosti je moţné realizovať aj zber
separovaného odpadu (papier, plasty, sklo, elektronický odpad, nebezpečné odpady).
V súčasnosti spoločnosť vykupuje papier a kartóny v cene 0,03 €/1 kg, prípadne ponúka
výmenu za toaletný papier. Spoločnosť by zakúpila nádoby na sklo, ktoré by boli v obci
rovnomerne rozmiestnené. Zber by sa realizoval v intervaloch podľa dohody s obcou, pričom
cena za odvoz jednej nádoby sa v súčasnosti pohybuje od 3 do 4 eur. Zber plastov by sa
realizoval prostredníctvom vriec, pričom by bolo moţné zberať nielen plastové fľaše, ale aj
iný odpad z plastov.
Ing. Kán: aký by bol harmonogram zberu odpadu?
p. Törköly: platí sa za mnoţstvo odpadu, nie za počet odvozov, ak by boli 240 litrové nádoby,
odvoz by sa mohol realizovať 1x za dva týţdne, alebo podľa dohody.
Ing. Kán: je moţnosť spolupráce aj v oblasti biologického odpadu?
p. Törköly: spoločnosť má zmluvu s kompostárňami, vedia zabezpečiť spoluprácu aj v tejto
oblasti
Starosta obce: je podaná ţiadosť na Environmentálnom fonde na finančný príspevok na
zakúpenie domácich kompostérov, zatiaľ nemáme odpoveď. Ohľadom obecného
kompostoviska: bolo by potrebné nájsť vhodnú lokalitu a systém fungovania, je potrebná
osoba zodpovedná za preberanie odpadu a stráţenie objektu, oplotiť objekt
Ing. Kán: ako by bola riešená výpoveď zmluvy?
p. Törköly: môţe pripraviť návrh zmluvy, v ktorom budú uvedené aj podmienky vypovedania
zmluvy, v prípade hrubého porušenia podmienok uvedených v zmluve je moţné zmluvu
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vypovedať písomne do 3 mesiacov, spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien 1x ročne
(vplyv inflácie, nepredvídaných udalostí a podobne).
Ing. Kán: je moţné na jedenkrát odviesť odpad zo všetkých domácností v obci?
p. Törköly: áno, na jedenkrát je moţné odviesť pribliţne 15 t odpadu.
Ing. Kán: odkedy by bolo moţné začať spoluprácu?
p. Törköly: ihneď po podpísaní zmluvy, objednaní nádob a ich dovezení.
starosta obce: je potrebné osloviť viacero spoločností, formou verejného obstarávania
Ing. Kán: akým spôsobom by sa odváţil odpad?
p. Törköly: je moţné urobiť kontrolné váţenie, niekoľkokrát po sebe a urobiť aritmetický
priemer, prípadne mesačne, alebo aj pri kaţdom odvoze
Ing. Kán: oproti súčasnosti by sa zníţili náklady obce na odpad
Pôbiš: je to cenovo výhodná ponuka, ak to nebude v rozpore zo zmluvami, ktoré sú
v súčasnosti platné, bolo by dobré v priebehu 1-2 zasadnutí OZ definitívne uzatvoriť túto
otázku
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Pôbiš) vzalo na
vedomie ponuku na likvidáciu komunálneho odpadu firmy Brantner Gemer s.r.o. a doporučilo
starostovi obce rokovať s firmou Brantner Gemer s.r.o. o začatí spolupráce v oblasti
odpadového hospodárstva (hlasovanie: všetci za).
K bodu 7 – Schválenie VZN č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce
Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí schválilo zrušenie všetkých zliav
v zmysle VZN č. 5/2009 o poplatkoch vyberaných na území obce. Návrh VZN č. 1/2011 bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 14.6.2011, dátum ukončenia
pripomienkového konania dňa 25.6.2011. K návrhu neboli vznesené ţiadne písomné
pripomienky zo strany občanov, ani poslancov OZ, ako bolo deklarované na
predchádzajúcom zasadnutí OZ. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová,
Krajan, Kuvik, Pôbiš) schválilo VZN č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce
(hlasovanie: všetci za).
K bodu 8 – Prerokovanie ţiadostí
Starosta obce informoval o ţiadostiach, ktoré obdrţali poslanci OZ spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ.
-

Ţiadosť Mgr. Moniky Murgašovej, Braväcovo 269 o finančný príspevok na
interaktívnu tabuľu. Ţiadosť tvorí prílohu písomnej formy zápisnice.
Mgr. Kánová: finančné prostriedky na interaktívnu tabuľu je moţné získať aj formou
projektov.
Pôbiš: myšlienka dobrá, ale nájsť iné finančné zdroje
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Pôbiš)
vzalo ţiadosť Mgr. Moniky Murgašovej na vedomie. Obecné zastupiteľstvo
neschválilo ţiadosť Mgr. Moniky Murgašovej o finančný príspevok na interaktívnu
tabuľu (hlasovanie za neschválenie: Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan,
Kuvik, zdrţal sa: Pôbiš).

-

Ţiadosť FK Sokol Braväcovo o finančný príspevok na tradičný futbalový turnaj.
Ţiadosť tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová,
Ing. Kán, Mgr. Kánová, Krajan, Kuvik, Pôbiš) vzalo ţiadosť FK Sokol Braväcovo na
vedomie. Obecné zastupiteľstvo neschválilo ţiadosť FK Sokol Braväcovo o finančný
príspevok na tradičný futbalový turnaj (hlasovanie za neschválenie: Cabanová, Ing.
Kán, Mgr. Kánová, Kuvik, Pôbiš zdrţal sa: Krajan).
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Na rokovaní bol prítomný aj riaditeľ BKZ Bukovinka Ing. Marek Pôbiš, priniesol
pripomienku k schválenej zmluve o nájme (amfiteáter) a ţiadosť o jej úpravu. Nakoľko musel
Ing. Pôbiš počas rokovania opustiť miestnosť, odovzdal starostovi obce uvedenú pripomienku
a poţiadal, aby bol prizvaný, keď sa bude prejednávať jeho poţiadavka.
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby Ing. Pôbiša prizvali.
Nakoľko Ing. Pôbiš nedoručil pripomienku v dostatočnom časovom predstihu (v zmysle
schváleného rokovacieho poriadku sa pozvánky spolu s podkladmi na rokovanie zasielajú
poslancom OZ minimálne 7 dní pred rokovaním), ale aţ počas konania zasadnutia OZ,
prejednávať sa bude na nasledujúcom zasadnutí OZ. Ing. Pôbiš bol s týmto oboznámený, keď
sa vrátil do rokovacej miestnosti, priniesol ešte ţiadosť o úhradu finančných prostriedkov
vynaloţených na materiál zakúpený na úpravu javiska na amfiteátri, priniesol tieţ zoznam
vynormovaných surovín na prípravu jedál a pribliţné náklady na autobusovú dopravu vo
výške 550 – 600 € v zmysle dohody z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Starosta obce
upozornil Ing. Pôbiša, ţe vzhľadom na to, ţe tieto materiály nepriniesol v dostatočnom
časovom predstihu, budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Pôbiš: informoval prítomných, ţe nemá výhrady voči pripravovanej zmluve o nájme medzi
Obcou Braväcovo a STK Sokol Braväcovo, je potrebné ju schváliť na najbliţších
zasadnutiach OZ, má otázky ohľadom bodu, týkajúceho sa zodpovednosti za škodu
Ďalej nasledovala diskusia.
K bodu 9 – Diskusia
Starosta obce v zmysle schváleného rokovacieho poriadku vyzval poslancov OZ aby sa
prihlásili do diskusie, potom im udelil slovo, v poradí v akom sa prihlásili:
1. Kuvik: prečo sa neodváţa komunálny odpad, a ako sa likviduje starý nábytok?
Starosta obce: odvoz KO zabezpečujú Miestne prevádzkarne s.r.o., v súčasnosti majú poruchu
na motorovom vozidle, likvidáciu nábytku zabezpečuje obec prostredníctvom uchádzačov
o zamestnanie vykonávajúcich aktivačné práce
2. Ing. Kán: na predchádzajúcom zasadnutí OZ mal otázky ohľadom vykurovania obecného
úradu a kultúrneho domu v tomto období. Náklady na energie tvoria značnú časť rozpočtu
obce, poţaduje uviesť aké poloţky sú zahrnuté v tejto sume.
Mgr. Ľuptáková: Sú tam kalkulované všetky druhy energií
Starosta obce: Mgr. Ľuptáková vypracuje do 30 dní prehľad o nákladoch na energie. Prístup
ku kúreniu má viacero osôb, kto je zodpovedný? Na obecnom úrade bol nainštalovaný
termostat, teplota je regulovaná.
Ing. Kán: je potrebné odstrániť zeminu, pod ihriskom v zmysle dohody zo stretnutia dňa
17.7.2011
Starosta obce: zemina bude odstránená pred uskutočnením festivalu
3. Krajan: rozhlas pri A. Černekovi, Braväcovo 222 - stĺp
4. Pôbiš:
a) informoval prítomných o postupe prác na obecných novinách, prvé číslo by malo byť
v domácnostiach v stredu 13.7.2011, má 6 strán (v cene 120 €), do budúcnosti je moţné aj 8
strán (v cene 150 €), alebo viac. Na najbliţšom zasadnutí OZ uvíta pripomienky k prvému
číslu novín,
b) existuje nepomer medzi zmluvami o nájme medzi obcou a BKZ Bukovinka a obcou a FK
Sokol, v zmluve s FK Sokol chýba vymedzenie zodpovednosti za škodu,
c) v zmysle predchádzajúceho zasadnutia OZ hľadal osobu so vzdelaním a záujmom
o členstvo vo finančnej komisii, v obci nenašiel vhodnú osobu, navrhne osobu, ktorá nemá
trvalý pobyt v obci Braväcovo.
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5. Mgr. Kánová: ako boli riešené rigoly pri p. Viere Vaňkovej, Braväcovo 76 a p. Elene
Dlholuckej, Braväcovo 150? V akom stave je fontána v strede obce?
Starosta obce: v zmysle predchádzajúceho zasadnutia OZ má rigoly riešiť stavebná komisia,
je potrebné zakúpiť rigoly. Je moţné získať finančné prostriedky na dobudovanie fontány,
prípadne trţnice, ak sa vyskytne moţnosť bude informovať obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo doporučilo stavebnej komisii riešiť rigoly pri p. Viere Vaňkovej,
Braväcovo 76 a p. Elene Dlholuckej, Braväcovo 150.
6. Cabanová: má tú istú poţiadavku ako Ing. Kán ohľadom zeminy pod ihriskom
Starosta obce informoval o moţnosti zakúpenia stroja na pluhovanie a separovaný zber
odpadu – malotraktora, bliţšie informácie predloţí na nasledujúcom OZ.
K bodu 10 – Záver
Zapisovateľka prečítala uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré tvoria prílohu zápisnice. Starosta
obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Ing. Veronika Ličková

Ing. Peter Baliak, v. r.
starosta obce

overil dňa 21.7.2011

Overovatelia: Rastislav Krajan, v.r.
Slavomír Pôbiš, v.r.

overil dňa 15.7.2011
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 7. júla 2011
Uznesenie č. 18/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
schvaľuje
1. základný plat starostu vo výške 1 269 eur mesačne
2. VZN č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce
Uznesenie č. 19/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
berie na vedomie
1. ponuku na likvidáciu komunálneho odpadu firmy Brantner Gemer s.r.o.
2. ţiadosť Mgr. Moniky Murgašovej o finančný príspevok na interaktívnu tabuľu
3. ţiadosť FK Sokol Braväcovo o finančný príspevok na tradičný futbalový turnaj
Uznesenie č. 20/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
doporučuje starostovi obce
1. rokovať s firmou Brantner Gemer s.r.o. o začatí spolupráce v oblasti odpadového
hospodárstva
Uznesenie č. 21/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
neschvaľuje
1. ţiadosť Mgr. Moniky Murgašovej o finančný príspevok na interaktívnu tabuľu
2. ţiadosť FK Sokol Braväcovo o finančný príspevok na tradičný futbalový turnaj
Uznesenie č. 22/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
doporučuje stavebnej komisii
1. riešiť rigoly pri p. Viere Vaňkovej, Braväcovo 76 a pri p. Elene Dlholuckej,
Braväcovo 150
Zapísala : Ing. Veronika Ličková

Ing. Peter Baliak, v. r.
starosta obce
overil dňa 21.7.2011

Overovatelia: Rastislav Krajan, v. r.
Slavomír Pôbiš, v. r.

overil dňa 15.7.2011
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