Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 04.marca 2016
Ev. číslo: 47/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce, Ing.
Peter Baliak. Na zasadnutí boli prítomní 6 poslanci z celkového počtu 7. Starosta obce
konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.
Navrhovaný program:

1. Otvorenie
2. Procedurálne otázky
Schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení k 31.12.2015
4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
na programovacie obdobie 2016-2025
5. Detské ihrisko
6. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
7. Žiadosť o kúpu pozemkov
8. Prečíslovanie domov, pomenovanie ulíc v obci Braväcovo
9. Správa starostu obce
10. Interpelácie
11. Záver
K bodu 2 - Procedurálne otázky
Schválenie programu rokovania
Pozmeňovacie návrhy:
Vrbovský - zaradiť ako bod 7 - informácia o stave projektu na rekonštrukciu budovy bývalej
MŠ, body posunúť
Srnka – zaradiť ako bod 8 – multifunkčné ihrisko
Pôbiš – harmonogram zasadnutí OZ
Starosta – projekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – zvýšenie energetickej
účinnosti budovy
Hlasovanie za pozmeňujúce návrhy a navrhovaný program ako celok:
Hlasovanie
Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mária Ľuptáková
overovateľov zápisnice: Jozef Srnka, Marek Šmigura
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení k 31.12.2015
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Rozprava
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Pôbiš – aký je pohľad hlavnej kontrolórky na nedodržiavanie rokovacieho poriadku zo strany
starostu a zamestnancov obce, sankcia pre starostu a zamestnancov za nedodržiavanie
rokovacieho poriadku? Žiadal od p. kontrolórky písomné stanovisko, ktoré do dnešného dňa
nedostal. Neodznela zo strany starostu informácia o podpísaní, resp. nepodpísaní zápisnice.
Občanovi nebola sprístupnená zápisnica z posledného zasadnutia OZ s vyjadrením, že ešte nie
je podpísaná overovateľmi.
Vrbovský – používanie obecných vozidiel – výpis GPS, zverejňovanie faktúr a objednávok
Cígerová – nedodržiavanie rokovacieho poriadku – je to vnútorný predpis obce, ktorý schvaľuje
OZ. Starosta obce využil svoju právomoc a zamestnancom obecného úradu vydal usmernenie
k vyhotoveniu zápisníc a zverejňovaniu zvukového záznamu. Dozorujúci orgán je prokuratúra,
ktorá vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov, vykonávajúcich vyhlášok a všeobecne
záväzných právnych predpisov. Rokovací poriadok nie je všeobecne záväzný právny predpis,
je to vnútorná norma obce. Hlavný kontrolór nie je priamy nadriadený starostu a z uvedeného
dôvodu nemôže ukladať žiadne sankcie vo vzťahu k starostovi a zamestnancom obce. Čo sa
týka výpisu GPS – nevie, čo chcú poslanci konkrétne kontrolovať, neuložili kontrolórke
konkrétnu úlohu, čo kontrolovať. Stotožňuje sa s právnym stanoviskom, ktoré vypracovala
isamosprava.sk. Zverejňovanie faktúr a objednávok – neboli zverejnené len objednávky za
február 2016. Upozornila poslancov na dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z, pri schvaľovaní
dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 (OZ Rodičovské združenie Hron).
Konkrétne dotazy ku kontrole plnenia uznesení neodzneli.
Všetci prítomní poslanci (Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský) vzali na vedomie
kontrolu plnenia uznesení k 31.12.2015.
K bodu 4 - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na programovacie
obdobie 2016-2025
Starosta – návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na programovacie
obdobie 2016-2025 bol všetkým poslancom zaslaný 01.02.2016. PHaSR je strategický
dokument, ktorý je povinnou prílohou k podaniu žiadosti o finančné prostriedky z EU. Návrh
vychádza z dotazníkov, ktoré boli zaslané obyvateľom a organizáciám pôsobiacim na území
obce v máji 2015. Na spracovanie analytickej časti bol podkladom pôvodný PHSR, platný do
konca roku 2015. Ďalšie údaje v návrhu PHRaSR, sú vlastne zhrnutím požiadaviek
z dotazníkov, ktoré sa vrátili od občanov a organizácií, plánované investičné akcie obce, ktoré
boli zaslané spracovateľovi.
Rozprava
Vrbovský - je tam veľa chýb a nepresností
Šmigura - sú tam nepresnosti, chyby
Murgaš – treba to schváliť a chyby opraviť
Rusnák – sú tam popísané rôzne čísla
Starosta - čakal konkrétne pripomienky od poslancov, ktoré však zo strany poslancov neboli
predložené, pravopisné chyby budú opravené
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Braväcovo na
programovacie obdobie 2016-2025
Hlasovanie
Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
2/7

Návrh schválený
K bodu 5 – Detské ihrisko
Starosta - na poslednom zasadnutí OZ, p. Murgaš predstavil projektový návrh na výstavbu
detského ihriska, ktoré by sa malo začať budovať na jar tohto roku, a zároveň navrhol, aby bol
tento bod programu zahrnutý na najbližšie rokovanie OZ, čo je dnešné rokovanie
Rozprava
Pôbiš – vyzdvihol pozitívny prístup p. Murgaša
Murgaš - pod školou je dosť priestoru, možno by tam vyšlo aj malé futbalové ihrisko pre deti
Starosta – rozprával sa s projektantom, multifunkčné ihrisko o rozmere 33x8 m by sa tam
zmestilo, keď sa bude vytyčovať detské ihrisko, pozve aj poslancov, zatiaľ sa nič nevytyčovalo
Rusnák - ostane prístup na sklady, ako sa plánuje?
Starosta – áno
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. Schvaľuje
výstavbu detského ihriska na parcele KN C 4/1
Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 6 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
Materiál bol doručený poslancom spolu s pozvánkou a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta – v mene MS SČK a ZO JDS poďakoval poslancom za schválenie finančného
príspevku v roku 2015.
Rozprava
Starosta – bol doručený návrh na rozdelenie dotácií od p. Vrbovského
Pôbiš – dotácia pre OZ Rodičovské združenie Hron môže byť poskytnutá, vyvíjajú
verejnoprospešné služby pre obyvateľov obce
Vrbovský – v mene BKZ poďakoval za finančnú podporu BKZ v roku 2015
Starosta – ZŠ Beňuš - mimoškolská činnosť detí bola v roku 2015 podporovaná v takej sume
o akú požiadala p. riaditeľka a v predloženom návrhu od Vrbovského nie je navrhovaná
žiadna finančná čiastka na mimoškolskú činnosť detí
Ľuptáková – ZŠ Beňuš si žiadosť o finančný príspevok nepodala, p. riaditeľka sa dohodla s p.
starostom na spôsobe čerpania finančných prostriedkov na mimoškolskú činnosť v roku 2015
a zrejme je v tom domnení, že to platí aj pre rok 2016
Murgaš – pripraviť zmenu rozpočtu na najbližšie rokovanie OZ, kde bude zahrnutý príspevok
pre ZŠ Beňuš 500 € a OZ Rodičovské združenie Hron 300 €
Srnka - aj 25 malých detí chodí hrávať futbal, treba aj im niečo dať, je to určite viac detí,
ako v OZ Hron a v škole
Rusnák – návrh, 300 € pre futbalistov (malé deti), OZ Rodičovské združenie Hron zatiaľ 0 €,
ostatné finančné čiastky podľa návrhu p. Vrbovského
Návrh na rozdelenie dotácií:
FK Sokol
FK Sokol (malé deti)
OZ Čučoriedka
BKZ Braväcovo

3.650,300,350,2.000,3/7

OZ Horehronské športové nádeje

300,-

M-Bravo
MO JDS
MS SČK
Internacionál Sokol
ZO SZPB

250,250,300,500,100,-

Hlasovanie:
Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 7 – informácia o stave projektu na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ
Starosta – je vypracovaný projekt na rekonštrukciu MŠ, prebiehajú úkony k vydaniu
stavebného povolenia, projekty sú vypracované v zmysle štúdie jednotlivých podlaží tak, ako
bolo schválené na OZ v októbri 2015
Vrbovský – vypracovať plán prác, sú tam organizácie, ktoré bude treba presťahovať buď do
dočasných alebo trvalých priestorov,
Murgaš – časový harmonogram prác
Starosta – po vydaní stavebného povolenia sa dá vyhotoviť realizačný projekt, na základe čoho
začne obec verejne obstarávať, v rozpočte je schválená čiastka 50.000 € na rekonštrukciu II.
Poschodia (MŠ). Je vyhlásená výzva na modernizáciu MŠ, kde môže byť poskytnutá finančná
čiastka vo výške 2500 €/1 dieťa. Obec zatiaľ nemôže podať žiadosť, nakoľko ešte nebolo
vydané stavebné povolenie a nie je vypracovaný realizačný projekt, nie je vypracovaný
rozpočet a výkaz výmer. Z uvedené dôvodu zatiaľ nemôže verejne obstarávať.
K bodu 8 – Multifunkčné ihrisko
Srnka – máme iné priority, ako výstavbu multifunkčného ihriska, ale na Pohronskej Polhore si
vybudovali ihrisko svojpomocne, čiastka cca 5000 €, je potrebné určiť pozemok na výstavbu
Vrbovský – kde by sa mohlo ihrisko vybudovať?
Starosta – na multifunkčné ihrisko máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, žiadosť
o dotáciu na vybudovanie ihriska sme podali aj v roku 2015, zameranie pri futbalovom ihrisku,
pri plote p. Fraňa, je na rozhodnutí OZ, že ihrisko môže byť aj pod školou, na P.Polhoru sa
pôjde pozrieť.
K bodu 9 - Žiadosť o kúpu pozemkov
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Na rokovaní OZ bol prítomný aj predseda predstavenstva AGB Beňuš, družstvo, p. Kanoš.
Prítomných poslancov informoval o podnikateľských zámeroch a odpovedal na dotazy
poslancov. Na obecný úrad doručí cenovú ponuku. V priebehu rokovania tohto bodu opustila
rokovaciu miestnosť p. kontrolórka.
Všetci prítomní poslanci vzali na vedomie (Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura,
Vrbovský) žiadosť AGB Beňuš, družstvo, o kúpu pozemkov pod strediskom v Braväcove.
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K bodu 10 - Prečíslovanie domov, pomenovanie ulíc v obci Braväcovo
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Starosta – obec v minulosti neriešila prečíslovanie domov z toho dôvodu, že nový zákon vstúpil
do platnosti 1.7.2015 a následne bola obec zo strany okresného úradu upozornená na rozpor so
zákonom, nesprávne číslovanie, nakoľko máme v obci opakujúce sa čísla domov, napr. tri 1
a novým stavebníkom sa určuje súpisné číslo aké nasleduje, aj keď dom je postavený napr.
v Podholí (Murgaš, Gašperan, ....). Prečíslovanie domov, prípadne pomenovanie ulíc je na
rozhodnutí OZ, možno aj miestneho referenda, kde sa občania vyjadria.
Rozprava
Rusnák – vieme, čo to obnáša, nebolo by priechodné, keby sme prečíslovali len Podholie a
Srnkovo?
Starosta – v prípade prečíslovania budov by občania za vydanie nového občianskeho preukazu
a ostatných dokladov neplatili nič a úradovalo by sa na obecnom úrade
Vrbovský – investičná bytová výstavba by sa mala držať nejakého územného plánu
Šmigura – má negatívnu skúsenosť, číslo domu 30 má aj p. Bacúšan v Podholí a sociálna
poisťovňa p. Bacúšana hľadala na číslo domu 30 v Braväcove
Starosta – pomenovanie ulíc majú aj v obci Bacúch a myslí si, že je to dobre urobené
Pôbiš – je to veľká zmena, ktorá sa ľudí dotkne, máme obecné noviny, kde by bol sprievodný
článok a anketa. Je ochotný v spolupráci s obecným úradom zostaviť znenie ankety, kde ľudia
môžu vyjadriť svoje názory, názvy na pomenovanie ulíc.
Starosta – obec má platný územný plán, súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, do dnešného
dňa sa nepodarilo zistiť vlastníkov nehnuteľností pod miestnu komunikáciu na Skalke. Sú aj
známi vlastníci, ktorí ani po roku na opakovanú výzvu nereagovali.
Rusnák - kto nechce predať, uverejniť do novín, nech ľudia vedia
Šmigura – vlastník by chcel predať, ale nevie presne čo, tak nebude otvárať dedičské konanie
Starosta – je platné uznesenie OZ, čo potrebuje obec kupovať. Doteraz už vysporiadanie
pozemkov pod miestnu komunikáciu v stavebnom obvode N7 na skalke stálo cca 10000 eur
a obec nekúpila ani 1m2 pozemku. Vlastník si musí predediť celý pozemok.
Murgaš- pozvime ľudí na obecný úrad a vysvetlime im o čo ide
Starosta –známi vlastníci nehnuteľností boli prítomní pri vytyčovaní, zameriavaní pozemkov
pod miestnu komunikáciu, rieši to p. Ježeková už rok
Rusnák – môžeme dať žiadosť ako na stred obce?
Starosta - nie
Starosta – víta spoluprácu p. Pôbiša pri zostavovaní ankety a bod programu ukončil.
K bodu 11 - Správa starostu obce
Starosta obce podal všetkým prítomným informáciu o vykonaných prácach v obci, príprave
a čerpaní projektov a najdôležitejších rokovaniach starostu obce za mesiac december 2015 až
február 2016
Všetci prítomní poslanci (Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský) vzali na
vedomie správu starostu obce.
K bodu 12 – Projekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – zvýšenie
energetickej účinnosti budovy
Starosta – dňa 07.12.2015 bolo vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadosti o EU fondy, pre
projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspory energie vo verejných budovách, kde
úspora dosiahne minimálne 50 % potreby energie na vykurovanie. Projektová dokumentácia
bola vypracovaná roku 2008-2009, je platné stavebné povolenie. Obec dala vypracovať
energetický audit, aktualizáciu výkresov. Pôvodná projektová dokumentácia riešila rozpočet
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komplet na celú budovu a pri podaní žiadosti je potrebné vypracovať rozpočet len na oprávnené
výdavky (zateplenie, výmena okien, stropu, dverí, zmena vykurovania).
Druhé kolo výzvy končí 15.03.2016. Podanie žiadosti obec k ničomu nezaväzuje. Je na zvážení
OZ, schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Budovy vo vlastníctve
treba rekonštruovať a využívať všetky možné zdroje. Kultúrny dom bude stále len kultúrnym
domom a priestory terajšieho obecného úradu, v prípade presťahovania obecného úradu do
budovy MŠ, môžu do budúcna slúžiť pre organizácie, napr. BKZ, JDS a pod.
Vrbovský – teraz sa nevyjadríme, zaslať písomný materiál
K bodu 13 – Harmonogram zasadnutí OZ
Starosta - je na rozhodnutí OZ určiť interval a termíny zasadnutia OZ, písomný návrh zaslal
Vrbovský, kde navrhuje rokovanie OZ jeden x mesačne, v pondelok alebo v piatok
Ľuptáková – p. poslancovi J. Martincovi vyhovuje rokovanie OZ v párny týždeň (telefonický
rozhovor)
Pôbiš – navrhol prvé pondelky v mesiaci
Šmigura – párny týždeň v pondelok pracuje, môže v stredu alebo vo štvrtok
Murgaš – streda je ideálna, piatok mu nevyhovuje
Starosta – 10.03.2016 bude zvolané neplánované zasadnutie OZ, k predloženiu žiadosti na
projekt rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu. Odporučil poslancom zosúladiť
harmonogram zasadnutí OZ tak, aby vyhovoval všetkým poslancom.
K bodu 14 – Interpelácie
Starosta – obec podala 29.02.2016 žiadosť o poskytnutie dotácie na VÚC (rozvoj cestovného
ruchu) na prekrytie strechy na amfiteátri. Požiadal o pomoc p. Pôbiša (poslanec za VÚC).
Starosta listom požiada o pomoc aj ostatných poslancov VÚC za okres Brezno.
Starosta – p. Ivanková odchádza na materskú dovolenku. Uchádzači o zamestnanie
(zastupovanie počas materskej dovolenky) mohli žiadosti zasielať do 28.02.2016. Inzercia bola
uverejnená v týždenníku MY, na úradnej tabuli obce a internetovej stránke. Osobné pohovory
ešte neprebehli.
Starosta – od 01.03.2016 obec zamestnala p. Hrbáňovú cez projekt „Šanca na zamestanie“,
trvanie projektu 9 mesiacov, úrad práce dotuje 95 % celkovej ceny práce.
Rusnák – podpísané zmluvy – Eurovia, rozšírenie kamerového systému, žiadal bližšie
informácie
Starosta - poslanci OZ schválili podanie žiadosti na projekt rekonštrukcia miestnych
komunikácií, kde prílohou žiadosti už musela byť aj podpísaná zmluva so zhotoviteľom diela
(Eurovia). Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela vykonal spracovateľ žiadosti.
Starosta – rozšírenie kamerového systému – na základe žiadosti, ktorú obec podávala ešte na
konci roka 2014, na Ministerstvo vnútra, bola obci poskytnutá dotácia na rozšírenie
kamerového systému vo výške 4000 €. Kamerový systém vybudovaný v roku 2012 sa týmto
rozšíril o 4 kamery (stred obce, amfiteáter, vstup do obce, horná zastávka). Informácia
o poskytnutí dotácie bola uverejnená aj v obecných novinách.
Pôbiš - nezodpovedalo sa všetko, čo malo byť zodpovedané, na tom istom mieste máme
umiestnené dve kamery, nemá pocit, že by to bolo efektívne narábanie s financiami, na stránke
obce nie sú zverejňované zvukové záznamy. VZN o daniach – pripomienku, ktorú adresoval
občan, mohla byť poslancom kompletne preposlaná. Občan p. Juraj Pôbiš chcel nahliadnuť do
zápisnice zo zasadnutia OZ, ale nebolo mu to umožnené, prečo?
Vrbovský – žiadosť BKZ Bukovinka o umiestnenie nástenky v kultúrnom dome
Šmigura - uvoľní nástenku DHZ
Starosta – VZN – poslanci schvaľujú sadzbu dane nie len pre Juraja Pôbiša, ale pre všetkých
daňovníkov, do konca roka je dosť priestoru na to, aby Jurajovi Pôbišovi poslanci vyhoveli
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Ľuptáková – p. Pôbiš žiadal zvukový záznam, doporučila p. Jurajovi Pôbišovi priniesť USB
kľúč, aby mu zvukový záznam mohol byť sprístupnený, čo sa doposiaľ nestalo
K bodu 15 – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková

Mgr. Mária Ľuptáková, v.r.
prednostka obecného úradu

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jozef Srnka, v.r., overil dňa 01.04.2016
Ing. Marek Šmigura, PhD., v.r., overil dňa 07.04.2016
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