Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 29. septembra 2011
Ev. číslo: 172/2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta
obce Ing. Peter Baliak.
Starosta obce konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné, nakoľko na
zasadnutí sú prítomní 5 poslanci, z celkového počtu 7.
Program:
1. Otvorenie
2. Procedurálne otázky
Schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ
4. Metodické usmernenie vo veci prevodu a nájmu majetku obce
5. Majetkové záležitosti
BKZ – pripomienky k nájomnej zmluve Amfiteáter
BKZ – úhrada za opravu amfiteátru
BKZ – zľava za priestory pri organizovaní FF
Ján Libica – odpredaj pozemku – sklad materiálu
6. Spoluúčasť na financovaní kompostérov – EF
7. Prerokovanie návrhu zmluvy s firmou Brantner
8. Audit VO – CEVO
9. Správa o povodni zo dňa 19. a 20.07.2011, sumarizácia škôd
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Záver

K bodu 2 – procedurálne otázky, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Starosta obce uviedol navrhovaný program zasadnutia a navrhol presunúť z bodu 10 – Rôzne,
prerokovanie odpovede Jána Šperku, Beňuš 258, k odpredaju pozemku na MK (prístupová
komunikácia Skalka) do bodu 5 – Majetkové záležitosti.
Ing. Kán: navrhol zaradiť do programu: otázku v akom štádiu je zmluva o prechode na
amfiteáter cez Penzión Schweintaal, otázku prípravy hokejového ihriska v zimnej sezóne,
otázku o platení za odvoz TKO fyzických a právnických osôb podnikajúcich na území obce.
Navrhuje zaradiť do bodu 10 – Rôzne.
Bc. Pôbiš: navrhol zaradiť do programu: zloženie finančnej komisie (doplní člena), navrhuje
riešiť diskusiu inou formou ako na predchádzajúcom zasadnutí OZ
Mgr. Cígerová: odporúča poslancom OZ v dostatočnom časovom predstihu doručiť na
Obecný úrad materiál k bodom, ktoré chcú prerokovať na zasadnutí OZ, zúčastnení by tak
boli pripravení na diskusiu, ďalej navrhuje zaradiť do bodu 10 – Rôzne, zápis zo zasadnutia
stavebnej komisie zo dňa 16.9.2011. Otázky p. Ing. Kána a Bc. Pôbiša navrhuje zaradiť do
bodu 10 – Rôzne.
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Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo
program zasadnutia s uvedenými zmenami. Hlasovanie: všetci za schválenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za:
- zapisovateľa zápisnice: Ing. Veronika Ivanková, Mgr. Mária Ľuptáková
- overovateľov zápisnice: Cabanová, Mgr. Kánová
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení z rokovania OZ
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Mgr. Zuzana Cígerová.
Konštatovala, že uznesenie č. 18/11, bod 1. bolo splnené, plat starostu obce je vyplácaný
v súlade so zákonom, konštatovala, že uznesenie č. 18/11, bod 2. bolo splnené, VZN č.
1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce, bolo zverejnené na úradnej tabuli aj na
internetovej stránke obce v stanovenom termíne.
Konštatovala, že uznesenie č. 20/11, bod 1. bolo splnené, starosta obce rokoval s firmou
Brantner Gemer, s.r.o. o začatí spolupráce v oblasti odpadového hospodárstva, bližšie bude
prerokované v rámci bodu 7.
Konštatovala, že uznesenie č. 22/11, bod 1. bolo splnené, stavebná komisia riešila rigoly pri p.
Viere Vaňkovej, Braväcovo 76 a pri p. Elene Dlholuckej, Braväcovo 150, o zisteniach
stavebnej komisie bude informovať Ing. Kán v bode 10 – Rôzne.
Mgr. Cígerová navrhla poslancom OZ, že kontrolu plnenia uznesení bude vykonávať 1x za
polrok, prípadne v inom intervale, podľa rozhodnutia poslancov OZ. Mgr. Kánová navrhla,
aby vykonávala kontrolu plnenia uznesení 1 x za štvrťrok. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová,
Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo vykonávanie kontroly plnenia uznesení
štvrťročne, vždy na najbližšom zasadnutí OZ, nasledujúcom po ukončení kalendárneho
štvrťroka. Hlasovanie: všetci za schválenie.
K bodu 4 – Metodické usmernenie vo veci prevodu a nájmu majetku obce
Poslancom OZ bolo spolu s pozvánkou zaslané metodické usmernenie vo veci prevodu
a nájmu majetku obce, ktoré vypracovala Mgr. Cígerová. Predmetom je úprava podmienok
prevodu vlastníctva majetku obce a podmienky nájmu majetku obce. Metodické usmernenie
je prílohou písomnej formy zápisnice. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr.
Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) vzalo metodické usmernenie na vedomie.
K bodu 5 – Majetkové záležitosti
BKZ – pripomienky k nájomnej zmluve Amfiteáter: riaditeľ BKZ Bukovinka Ing. Pôbiš na
predchádzajúcom zasadnutí OZ doručil pripomienky k nájomnej zmluve, ktoré tvoria prílohu
písomnej formy zápisnice.
Starosta obce: zmluva o nájme nebola podpísaná zo strany BKZ, nakoľko vznieslo
predstavenstvo BKZ pripomienky na svojej schôdzi dňa 10.6.2011. V zmysle zákona a
metodického usmernenia vo veci prevodu a nájmu majetku obce nebude možné uzatvoriť
zmluvu o nájme amfiteátra v súčasnej podobe, ako bola schválená na zasadnutí OZ dňa 26. 5.
2011 uznesením č. 08/11, bod 4. Starosta obce navrhuje, aby obec prevádzkovala všetky
zariadenia v jej vlastníctve. Náklady spojené s prevádzkou amfiteátra sú financované
z rozpočtu obce (energie, opravy, údržba). Navrhuje aby amfiteáter prenajímala obec,
v budúcnosti je potrebná aj kolaudácia stavby, ktorá si bude vyžadovať dodatočné náklady.
Navrhuje finančnej komisii, aby v spolupráci s hlavnou kontrolórkou obce vypracovala
cenník za prenájom amfiteátra, a podmienky využívania obecného majetku.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo, aby
amfiteáter prevádzkovala obec a uložilo finančnej komisii v spolupráci s hlavnou
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kontrolórkou obce pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ podmienky využívania obecného
majetku. Hlasovanie: všetci za schválenie.
BKZ – úhrada za opravu amfiteátra: riaditeľ BKZ Bukovinka Ing. Pôbiš na predchádzajúcom
zasadnutí OZ doručil žiadosť o úhradu nákladov na opravu amfiteátra.
Starosta obce: navrhuje uhradiť požadovanú sumu po predložení účtovných dokladov
preukazujúcich nákup materiálu vo výške 299 eur.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo
uhradenie nákladov na opravu amfiteátra BKZ Bukovinka vo výške 299 eur, po predložení
účtovných dokladov. Hlasovanie: všetci za schválenie.
BKZ – zľava za priestory pri organizovaní FF: riaditeľ BKZ Bukovinka Ing. Pôbiš zaslal dňa
25.8.2011 žiadosť o zníženie úhrady poplatkov za poskytnuté služby v Turistickej ubytovni
Kečka* počas Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch od 15.7.2011 do 17.7.2011.
Náklady na ubytovanie a prenájom priestorov predstavujú 190 eur. Žiadosť je prílohou
písomnej formy zápisnice.
Starosta obce: navrhuje 30 % zľavu (nakoľko boli všetkým organizáciám pôsobiacim v obci
znížené dotácie z rozpočtu obce o 30 %), čo predstavuje zníženie požadovanej sumy o 57 eur.
Mgr. Kánová: navrhuje zaokrúhliť na 60 eur.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo zľavu
vo výške 60 eur pre BKZ Bukovinka za poskytnuté služby v Turistickej ubytovni Kečka* pri
organizovaní Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch v roku 2011. Hlasovanie: všetci za
schválenie.
Ján Libica – odpredaj pozemku – sklad materiálu: Ján Libica, Braväcovo 138, doručil dňa
26.8.2011 žiadosť o odpredaj pozemku, parc. č. C KN 544, na ktorom je postavený sklad
materiálu a časti pozemku C KN 936/1. Žiadosť bola doručená poslancom OZ a je prílohou
písomnej formy zápisnice.
Starosta obce: v súčasnosti je tento priestor využívaný ako sklad odpadu (plasty, elektro
odpad, iné), stavba je v zlom stave, navrhuje vyhlásiť majetok za prebytočný, následne predať
p. Libicovi. Sklad plastov a elektro odpadu môže byť aj v garáži hasične. Ak poslanci
schvália predaj, je potrebne dať vypracovať znalecký posudok, geometrický plán atď.
Ing. Kán: pri prevode majetku obce, je potrebný znalecký posudok, a tiež za akých
podmienok bude zlikvidovaná stavba (p. Libica, alebo obec?)
Starosta obce: bude sa postupovať v zmysle zákona, predvolá p. Libicu, a dohodnú ďalší
postup
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) vyhlásilo
pozemok C KN 544 a časť pozemku C KN 936/1 za prebytočný.
Prístupová komunikácia Skalka, odpoveď J. Šperku k odpredaju pozemku na MK: poslancom
OZ bola doručená odpoveď p. Šperku, Beňuš 258, ktorá je prílohou písomnej formy
zápisnice. p. Šperka súhlasí s cenou 5 eur/1 m², avšak súhlasí s predajom maximálne 50 m²,
za podmienky, že predmetná miestna komunikácia bude vymeraná za jeho prítomnosti,
zapísaná do geometrického plánu a bude viditeľne vyznačená hranica pozemku – koniec MK
na náklady obce, sumu za pozemok požaduje vyplatiť v hotovosti pri podpise zmluvy.
Starosta obce: vyzval poslanca Ing. Kána, aby upresnil, či bude 50 m² postačovať
Ing. Kán: 50 m² nebude postačovať, znovu osloví p. Šperku, je potrebné spraviť meranie
a predbežne vytýčiť uvedený pozemok, aj so stavebnou komisiou, za účasti starostu obce a p.
Šperku
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Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) ukladá
stavebnej komisii a odporúča starostovi obce za účasti dotknutých strán vykonať predbežné
vytýčenie miestnej komunikácie v časti Skalka.
K bodu 6 – Spoluúčasť na financovaní kompostérov – EF: poslancom OZ bolo doručené
rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu, ktorým schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2011 vo výške
25 492 eur na akciu: „Domáce kompostovanie v obci Braväcovo“.
Starosta obce: na základe rozhodnutia je potrebná spoluúčasť obce vo výške 5%
z poskytnutých finančných prostriedkov, čo predstavuje sumu 1 274,60 eur. Spoluúčasť obce
podlieha schváleniu OZ.
Dotácia bude použitá na nákup domácich kompostérov (205 ks), ktoré budú dodané do
domácností.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo 5 %
spoluúčasť vo výške 1 274,60 eur na nákup domácich kompósterov. Hlasovanie: všetci za
schválenie.
K bodu 7 – Prerokovanie návrhu zmluvy s firmou Brantner
Starosta obce v zmysle uznesenia č. 20/11, bod 1. rokoval s firmou Brantner Gemer, s.r.o. o
začatí spolupráce v oblasti odpadového hospodárstva, výsledkom bol návrh zmluvy, ktorý bol
predložený poslancom OZ.
Starosta obce: má pripomienky k návrhu zmluvy, vyzýva poslancov, aby aj oni predniesli
svoje pripomienky. V Článku V. Práva a povinnosti objednávateľa navrhuje odstrániť bod. 3,
ktorý objednávateľa zaväzuje neuzatvoriť s treťou osobou žiadnu inú zmluvu s rovnakým,
alebo podobným predmetom zmluvy a iné. Ak by bola zmluva podpísaná len na 1 rok, nie je
potrebné uskutočniť verejné obstarávanie. Predbežne sa dohodli na 2-týždňovom cykle
odvozu odpadu (môže sa zmeniť podľa dohody), obec bude používať 240 kusov 240 l nádob,
okrem odvozu TKO ponúkajú spoluprácu aj v oblasti separovaného zberu – papier, plasty,
sklo (dodajú vrecia na plasty zdarma), nádoby na sklo a papier by boli rovnomerne
rozmiestnené v obci.
Ako člen záujmového združenia Ekológ dostane obec 1 200 l nádoby na separovaný odpad,
v zmysle schváleného projektu, na ktorý obec prispela.
Mgr. Kánová: platí sľúbená cena za odvoz TKO 50 eur/t odpadu?
Starosta obce: áno
Ing. Kán: v článku III., bod 1. je predmetom zmluvy aj výkon zberu, prepravy, zneškodnenia
resp. zhodnotenia drobných stavebných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov,
objemových odpadov. Bude sa aj toto realizovať, keď napríklad dostanú domácnosti domáce
kompostéry?
Starosta obce: ak bude obec požadovať spoluprácu aj v tomto smere, je to možné, 4 x ročne
budú občanom poskytnuté veľkoobjemové kontajnery na drobný stavebný a iný odpad
Ing. Kán: v článku VII. Vady plnenia doplniť v bode 1. do akej doby je poskytovateľ povinný
odstrániť vady plenia (navrhuje lehotu do 2 dni), a doplniť v bode 4. bezodkladne informovať
objednávateľa písomne, e-mailom alebo faxom.
Mgr. Cígerová: zmluva neobsahuje zmluvnú pokutu pre poskytovateľa, v prípade neplnenia
podmienok, navrhuje v prípade neodstránenia vád plnenia do 2 dní pokutu vo výške 0,02 %
zo sumy mesačnej platby za odvoz
Ing. Kán: článok IX. Trvanie zmluvy, bod 2., „Pokiaľ výpoveď ktorejkoľvek zo zmluvných
strán nebude druhej zmluvnej strane doručená najmenej tri mesiace pred uplynutím doby na
ktorú je zmluva uzatvorená, bude pravidelne predlžovaná na nové 12-mesačné obdobie“.....je
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potrebné upraviť a doplniť aj podmienky vypovedania zmluvy v prípade porušenia
zmluvných podmienok
Mgr. Cígerová: ak je zmluva na dobu určitú, nemôže obsahovať to, čo je uvedené v bode 2.
Ing. Kán: je potrebné zabezpečiť váženie odpadu
Starosta obce: podmienky a frekvencia váženia bude doplnená do zmluvy, navrhuje
poslancom OZ začať spoluprácu s firmou Brantner Gemer, s.r.o. od 1.1.2012 po doplnení
pripomienok do zmluvy, pričom nádoby na odpad môžu občania dostať za symbolický
poplatok podľa uváženia poslancov OZ.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) doporučuje
starostovi obce po doplnení pripomienok starostu obce a poslancov OZ vznesených na
rokovaní uzatvoriť zmluvu s firmou Brantner Gemer, s.r.o. od 1.1.2012.
K bodu 8 – Audit VO - CEVO
Poslancom OZ bola doručená ponuka na vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce
Braväcovo od spoločnosti CEVO, s.r.o., ponuka je prílohou písomnej formy zápisnice.
Starosta obce: vzhľadom na možnosť získania dotácie na verejné osvetlenie, miestny rozhlas,
kamerový systém a iné, je potrebné mať vypracovaný projekt, aby mohla byť žiadosť podaná.
Je potrebné vykonať kontrolné merania na zistenie spotreby elektrickej energie vynaloženej
na verejné osvetlenie.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) vzalo na
vedomie informáciu o možnosti vykonania auditu verejného osvetlenia spoločnosťou CEVO,
s.r.o..
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) doporučilo
starostovi obce vykonať kontrolné meranie spotreby elektrickej energie vynaloženej na
verejné osvetlenie v rovnakých časových intervaloch a informovať o výsledkoch na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
K bodu 9 – Správa o povodni zo dňa 19. a 20.07.2011, sumarizácia škôd
Poslancom OZ bola doručená konečná správa o povodni a taktiež záznam z povodňovej
prehliadky vykonanej v obci Braväcovo dňa 17.08.2011 zástupcami Obvodného úradu
životného prostredia Brezno. Obidva dokumenty sú prílohou písomnej formy zápisnice.
Starosta obce: po vyhlásení 2. stupňa povodňovej aktivity dňa 20.07.2011 obec vykonala
potrebné opatrenia a zabezpečovacie práce na ochranu majetku občanov a obce, dňa
25.7.2011 bol 2. stupeň povodňovej aktivity odvolaný. Na základe vykonanej prehliadky boli
celkové povodňové škody v obci Braväcovo počas povodňovej situácie vyčíslené na
94 000 eur.
Dňa 02.08.2011 vyzval starosta obce LESY SR, OZ Beňuš, Beňuš 455 ako správcu vodných
tokov, na riešenie havarijného stavu vodných tokov a ciest. Zástupcovia správcu vodných
tokov (Ing. Tabernaus, Ing. Barančok) sa zúčastnili povodňovej prehliadky dňa 17.08.2011.
Dňa 02.08.2011 a opakovane 08.09.2011 vyzval starosta obce Poľnohospodárske družstvo so
sídlom v Beňuši na riešenie protipovodňových opatrení poľnohospodárskych parciel
a riešenie havarijného stavu ciest. Doposiaľ však PD nezaslalo žiadnu odpoveď.
V súvislosti s havarijným stavom koryta vodného toku Hlboká vedľa štátnej cesty III/66
v mieste nad ČOV starosta obce opätovne zvolal jednanie s miestnym zisťovaním dňa
8.9.2011, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia LESY SR, OZ Beňuš, Banskobystrickej
regionálnej správy ciest a Obvodného úradu Brezno. BBRSC podľa vyjadrenia nenesie
zodpovednosť za uvedený stav, nakoľko sa ako správca cesty vyjadril k projektu Zmena
vodnej stavby pred jej dokončením „Mechanicko-biologická ČOV, splašková kanalizácia“, vo
vyjadrení č. BBRSC/02694/2007-1039 zo dňa 23.10.2007, kde uvádza že v mieste
umiestnenia objektu ČOV došlo k presmerovaniu koryta vodného toku smerom k cestnému
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pozemku, čo v prípade prívalových vôd môže spôsobiť podmytie cestného telesa a následný
rozpad cesty – požadovali v dotknutom úseku postaviť oporný múr tak, ako je zo strany ČOV.
Ďalej sa vo vyjadrení uvádza, že v prípade že tieto opatrenia nebudú zo strany investora
realizované, odmietne niesť zodpovednosť za prípadné poruchy v zjazdnosti cesty vzniknuté
v dôsledku vyššie uvedených príčin. BBRSC tak trvá na spevnení cestného telesa
v poškodenom úseku ťažkým lomovým kameňom. Pri realizačných prácach správca cesty
poskytne prenosné dopravné značenie.
Stavbu oporného múra bude preto potrebné riešiť v spolupráci s LESY SR, OZ Beňuš.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) vzalo správu
o povodni a sumarizáciu škôd na vedomie.
K bodu 10 – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o:
- zverejnení zámeru obce na odpredaj prebytočného majetku v týždenníku Horehronie
a na internetovej stránke obce (hnuteľný majetok: nákladný automobil AVIA 31 N –
prepravník osôb, minimálna cena 500 eur a nákladný automobil AVIA 30 DVS 12 –
hasičská, minimálna cena 500 eur). Záujem o kúpu AVIE 31 N prejavil Ing. Marek
Pôbiš, konateľ spoločnosti Krompach, s.r.o., za cenu 500 eur, súčasne požaduje, ak to
bude možné uskladniť vozidlo v obecnej garáži približne do mája 2012. Obecné
zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš) schválilo
odpredaj prebytočného majetku obce – AVIA 31 N – prepravník osôb pre žiadateľa
Krompach, s.r.o. Hlasovanie za: všetci prítomní poslanci OZ.
O hasičskú AVIU 30 DVS 12 neprejavil nikto záujem. Starosta obce navrhuje aby
uvedené vozidlo bolo zošrotované a finančné prostriedky budú poskytnuté OHZ na
účel, ktorý odsúhlasí OZ.
- O výpovedi zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.11.2005 v znení Zmluvy
o postúpení práv a záväzkov nájomcu zo dňa 22.08.2011. Predmetom zmluvy je
nebytový priestor, nachádzajúci sa v k. ú. Obce Braväcovo a to nehnuteľnosti: stavba
Vodojem Braväcovo bez technológie, súp. č. 262 na parcele KN 1251/2, parcela KN
1251/2 – zastavaná plocha o výmere 27 m², parcela KN 1251/1 – zastavaná plocha
o výmere 2473 m², ktorých vlastníkom je Obec Braväcovo. Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. uhradila obci, ako prenajímateľovi nájomné splatné ku dňu
postúpenia práv a záväzkov v odsúhlasenej výške 2 148 eur. Vzhľadom na obštrukcie
iniciované SVS a.s. bolo potrebné riešiť vzniknutú situáciu pomocou služieb
advokátskej kancelárie. Objednávka právnych služieb na vymáhanie nárokov bola
zverejnená na internete a tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. Výpovedná lehota
zmluvy o nájme je 3 mesiace, o ďalšom postupe bude starosta obce informovať OZ.
- O potrebe vypracovania projektu rekonštrukcie Turistickej ubytovne Kečka*,
vzhľadom na existujúci nevyhovujúci stav budovy, o ďalšom postupe je potrebné
rozhodnúť čo najskôr. Nakoľko v prípade vyhlásenia nových výziev na podporu
financovania v oblasti cestovného ruchu, bude k podaniu žiadosti potrebná projektová
dokumentácia, ako aj ďalšie dokumenty. Ďalej, kvôli prechodu na digitálne vysielanie,
je potrebné zakúpiť nové vybavenie k TV, ktoré je v súčasnosti nefunkčné.
Ing. Kán: navrhuje zistiť názor občanov, ako riešiť súčasnú situáciu a využitie
turistickej ubytovne, umiestniť anketu na internetovú stránku obce a do obecných
novín.
K názoru sa priklonili všetci prítomní poslanci OZ, informácie o možnosti využitia
budovy boli doručené poslancom OZ, na základe ktorých je potrebné pripraviť anketu
do obecných novín. Po zverejnení ankety v obecných novinách bude zverejnená aj na
internetovej stránke obce, na úradnej tabuli, vyhlásená v MR a občania sa budú môcť
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vyjadriť aj prostredníctvom anketovej schránky umiestnenej v predajni potravín
Braväcovo.
O žiadosti o vybudovanie skupinovej prípojky na verejnú kanalizáciu, ktorá bola
doručená na obecný úrad dňa 16.9.2011 p. Ing. Kánom, Braväcovo 275. Žiadateľmi sú
obyvatelia Obce Braväcovo – časť Skalka. Žiadosť tvorí prílohu písomnej formy
zápisnice.
Starosta obce: budovanie splaškovej kanalizácie sa uskutočňuje na základe získaných
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP SR a projektovej
dokumentácie, nie z rozpočtu obce (okrem finančných prostriedkov na
spolufinancovanie dotácie). Na rok 2010 a 2011 nám finančné prostriedky neboli
schválené. Do 31.10.2011 bude podaná žiadosť na rok 2012, v prípade získania
finančných prostriedkov formou dotácie rozhodne OZ podľa dôležitosti riešenia
environmentálnej záťaže o jej použití na konkrétnu ulicu, alebo časť obce. Písomne
odpovie žiadateľom.
Možnosti prezentácie obci v Dome kultúry Zrkadlový Háj Bratislava (riešené aj na
predchádzajúcom zasadnutí OZ): v roku 2006 sa obec zúčastnila tohto podujatia, strata
bola približne 1 000 SK, boli zlé skúsenosti, navrhuje poslancom, aby sa vyjadrili
k účasti obce na podujatí. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová,
Ľupták, Bc. Pôbiš ) neschválilo prezentáciu obce v DK Zrkadlový Háj Bratislava.
Hlasovanie za neschválenie: Ľupták, Cabanová. Zdržali sa: Ing. Kán, Mgr. Kánová,
Bc. Pôbiš. Ak bude potrebná účasť zástupcu obce, starosta obce navrhuje poslanca OZ
a zástupcu starostu obce p. Kuvika.
O žiadosti občanov na riešenie susedských vzťahov: p. Eva Pôbišová, Braväcovo 227
podala ústnu sťažnosť na p. Jána Švantnera, Braväcovo 226 ohľadom zvedenej vody
z odkvapov, ktoré podmývajú základy RD a na p. Andreja Černeka, Braväcovo 222
Starosta obce navrhuje vyriešiť susedské vzťahy v spolupráci so stavebnou komisiou
za jeho účasti. Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc.
Pôbiš ) uložilo stavebnej komisii riešiť uvedené susedské vzťahy.
Bc. Pôbiš: p. Eva Pôbišová, Braväcovo 227, ho požiadala, aby predniesol OZ potrebu
riešenia susedského sporu aj s p. Štefan Ľupták, Braväcovo 230.
Starosta obce: Uvedenú sťažnosť už riešila stavebná komisia, stanovisko je uvedené
v zápise zo zasadnutia SK.
Vypovedaní dohody o vykonaní práce s Ladislavom Libičom, Braväcovo 146, ktorý
vykonával prácu pri ČOV a prebratí týchto úloh Marianom Urbančíkom, Braväcovo
109, v rámci úsporných opatrení.
Na základe požiadavky Ing. Kána a Bc. Pôbiša boli do tohto bodu doplnené otázky
ohľadom:
Zápisu z prvého zasadnutia stavebnej komisie pri OZ Braväcovo, dňa 16.09.2011,
zápis doručil Ing. Kán, tvorí prílohu písomnej formy zápisnice. Členovia komisie si
zvolili za predsedu SK Ing. Miroslava Kána, ďalej sa komisia zaoberala podnetmi,
ktoré jej boli uložené poslancami OZ:
1) p. Viera Vaňková, Braväcovo 76, SK odporúča starostovi obce riešiť uloženie
rigolov v réžii obce,
2) p. Eva Dlholucká, Braväcovo 150, SK odporúča starostovi obce zabezpečiť
prostredníctvom UoZ vykonávajúcich aktivačné práce v obci pravidelne čistenie
a úpravu potoka pred domom p. Dlholuckej, ako aj ostatných potokov a rigolov,
3) Ing. Marek Pôbiš, Braväcovo 227, SK na základe obhliadky terénu konštatuje, že
uvedený zásah do verejného priestoru je podmienený súhlasom obce, SK odporúča
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starostovi obce predvolať dotknutých občanov na obecný úrad za účelom zistenia
príčiny zásahu do verejného priestranstva.
Dohody o prechode na amfiteáter cez Penzión Schweintaal, Braväcovo 194 (riešené na
zasadnutí OZ dňa 26.5.2011 )
Starosta obce: dohoda zatiaľ nie je podpísaná, s konateľom Ing. Ľuptákom bude
rokovať, a o výsledku bude informovať poslancov OZ
Možnosti prípravy hokejového ihriska v obci:
Starosta obce: v minulosti poskytol priestor, finančné prostriedky aj materiál na
prípravu, nebol záujem o správu ihriska, ak budú na správu a starostlivosť o ihrisko
stanovení ľudia, nemá problém s prípravou
Poplatkov za odvoz TKO FO a PO podnikajúcich na území obce. Nakoľko uvedená
pripomienka bola vznesená až na zasadnutí OZ, bude odpoveď doručená Ing. Kánovi
písomne do 30 dní od zasadnutia OZ.
Doplnenia člena finančnej komisie:
Bc. Pôbiš: navrhuje za člena finančnej komisie Bc. Petra Adamského z Brezna.
Obecné zastupiteľstvo (Cabanová, Ing. Kán, Mgr. Kánová, Ľupták, Bc. Pôbiš )
schválilo Bc. Petra Adamského za člena FK. Hlasovanie: všetci prítomní za. Finančnú
komisiu tak tvoria traja členovia: Bc. Peter Adamský, Ing. Miroslav Kán, Bc.
Slavomír Pôbiš.
Starosta obce: do nasledujúceho zasadnutia OZ je potrebné zvoliť predsedu komisie.

K bodu 11 – Interpelácie
Ing. Kán: na základe sledovania plynomeru pri Obecnom úrade prišiel k záveru, že spotreba
klesla oproti minulému obdobiu konania zasadnutia OZ o 600 %, čo považuje za uspokojivé.
Bc. Pôbiš: je možnosť zamestnať UoZ v rámci projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
na protipovodňové aktivity.
Starosta obce: o tejto možnosti vieme, napriek tomu túto možnosť zatiaľ nemôžeme využiť,
nakoľko nemáme vhodných UoZ
Cabanová: informácia ohľadom verejného osvetlenia v časti Srnkovo
Starosta obce: zistí možnosť umiestnenia verejného osvetlenia na ceste smerom do Srnkova

K bodu 12 - Záver
Zapisovateľka Mgr. Ľuptáková 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 Ivanková

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

Overovatelia: Oľga Cabanová, v.r.

overila dňa 20.10.2011
overila dňa 19.10.2011

Mgr. Silvia Kánová, v.r.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 29. septembra 2011
Uznesenie č. 23/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
schvaľuje
1. realizáciu kontroly plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou obce štvrťročne na
najbližšom zasadnutí OZ nasledujúcom po ukončení kalendárneho štvrťroku
2. uhradenie nákladov na opravu amfiteátra vo výške 299 eur pre BKZ Bukovinka, po
predložení účtovných dokladov
3. zľavu vo výške 60 eur za poskytnuté služby v Turistickej ubytovni Kečka* pre BKZ
Bukovinka pri organizovaní Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch
4. zrušenie uznesenia č. 08/11, bod 4., zo dňa 26.5.2011
5. Ing. Miroslava Kána za predsedu stavebnej komisie
6. finančnú komisiu v zložení: Bc. Slavomír Pôbiš, Ing. Miroslav Kán, Bc. Peter
Adamský
7. na financovanie akcie „Domáce kompostovanie v obci Braväcovo“ 5 % - nú
spoluúčasť z poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP
SR na rok 2011 vo výške 1274,60 eur
8. odpredaj prebytočného majetku – nákladné vozidlo AVIA 31.1 N-SPOM-1, VIN
TNAA31N007542, pre žiadateľa Krompach, s.r.o., IČO: 36 713 350, Braväcovo 227
za 500 eur

Uznesenie č. 24/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
neschvaľuje
1. prezentáciu obce Braväcovo v Dome kultúry Zrkadlový Háj Bratislava
Uznesenie č. 25/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
doporučuje starostovi obce
1. vykonať za účasti dotknutých strán predbežné vytýčenie cesty na Skalke k rodinnému
domu Ing. Miroslava Kána, Braväcovo 275
2. po doplnení pripomienok k zmluve o poskytnutí služby vznesených na rokovaní OZ
začať spoluprácu so spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o. od 1.1.2012
3. vykonať kontrolné meranie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie
v rovnakých časových intervaloch a informovať o výsledku na nasledujúcom
zasadnutí OZ
4. jednať s Jánom Libicom, Braväcovo 138, za účelom odpredaja nehnuteľného majetku
v zmysle žiadosti – vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu
Uznesenie č. 26/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
berie na vedomie
1. metodické usmernenie hlavnej kontrolórky obce vo veci prevodu a nájmu majetku
obce
2. pripomienky BKZ Bukovinka k schválenej zmluve o nájme športovo – kultúrneho
areálu - amfiteátra
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3. informáciu o možnosti vykonania auditu verejného osvetlenia spoločnosťou CEVO,
s.r.o.
4. správu o povodni v obci a sumarizáciu vzniknutých škôd
5. zápis z prvého zasadania stavebnej komisie pri OZ dňa 16.9.2011

Uznesenie č. 27/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
ukladá finančnej komisii
1. pripraviť v spolupráci s hlavnou kontrolórkou na najbližšie zasadnutie OZ podmienky
využívania obecného majetku

Uznesenie č. 28/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
ukladá stavebnej komisii
1. riešiť susedské vzťahy vznesené na zasadnutí OZ
2. vykonať za účasti dotknutých strán predbežné vytýčenie cesty na Skalke k rodinnému
domu Ing. Miroslava Kána, Braväcovo 275

Uznesenie č. 29/11
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
vyhlasuje
1. nasledovný majetok obce za prebytočný:
pozemok v KÚ Braväcovo: parcela č. C-KN 544 vo výmere 60 m² zastavané plochy a
nádvoria
časť pozemku v KÚ Braväcovo: parcela č. C-KN 936/1 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere podľa vypracovaného znaleckého posudku

Zapísala : Mgr. Mária Ľuptáková

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

Overovatelia: Oľga Cabanová, v.r.

overila dňa 20.10.2011

Mgr. Silvia Kánová, v.r.

overila dňa 19.10.2011
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