Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 10.marca 2016
Ev. číslo: 61/2016
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. Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu,
zvýšenie energetickej účinnosti budovy
-schválenie uznesenia
4. Záver
K bodu 2 - Procedurálne otázky
Schválenie programu rokovania
Pozmeňovacie návrhy:
Vrbovský - zaradiť ako bod 3 - návrh harmonogramu I. etapy rekonštrukcie budovy bývalej
ZŠ, a pred bod záver zaradiť bod interpelácie
Pôbiš – zaradiť ako bod 6 harmonogram zasadnutí OZ
Hlasovanie za pozmeňujúce návrhy a navrhovaný program ako celok:
Hlasovanie
Za: Martinec, Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mária Ľuptáková
overovateľov zápisnice: Vladimír Vrbovský, Ján Martinec
K bodu 3 – Návrh harmonogramu I. etapy rekonštrukcie budovy bývalej ZŠ
K bodu bol predložený písomný materiál len na rokovaní OZ a tvorí prílohu zápisnice.
Vrbovský – predložil prítomným poslancom návrh harmonogramu I. etapy, aby sa v čo
najmenšej miere obmedzila prevádzka materskej školy, práce by sa mali realizovať
predovšetkým v lete
Pôbiš – poslanci si vykonali obhliadku budov, a zhodli sa na tom, že treba zlepšiť priestorové
zázemie materskej školy a presťahovať do budovy obecný úrad. Na poslednom rokovaní OZ
neodznela informácia, že je už vypracovaná projektová dokumentácia. Poďakoval
Vrbovskému za vypracovanie návrhu a poprosil poslancov aby návrh podporili.
Starosta – poďakoval Vrbovskému za vypracovanie harmonogramu. OZ schválilo
vypracovanie projektovej dokumentácie ako celok, ktorá bola vypracovaná do konca roka
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2015. V súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie a následne obec zadá projektantovi
vypracovať realizačný projekt. Potom môže obec verejne obstarávať, čo nemôže ani starosta
a ani poslanci nijako ovplyvniť, ani urýchliť.
Rusnák – treba sa zamyslieť, koľko financií chceme naozaj investovať a čo chceme robiť,
niečo nám ušlo, škola je naša priorita, vieme robiť obidve aktivity naraz?
Starosta – do vyhlásených výziev sa nemôže obec zapájať pokiaľ nemá projektovú
dokumentáciu a platné stavebné povolenie. Zatiaľ na rekonštrukciu MŠ nie je vydané
stavebné povolenie. Treba sa uchádzať o každú výzvu, ktorá je vyhlásená, ak má obec
vypracované projekty a platné stavebné povolenie. Ak by bola obec pri podaní žiadostí
úspešná, čerpanie NFP bude rozložené na viac rokov.
Rusnák- za čo ešte obec bude platiť?
Starosta – za verejné obstarávanie. Pri podaní žiadosti o projekt cez PRV už musí byť
ukončené verejné obstarávanie, pri projektoch z OP KZP – ako je aj zvýšenie energetickej
účinnosti budovy, stačí, keď je v čase podania žiadosti začaté verejné obstarávanie.
Martinec –rekonštrukcia školy, myslel si, že tam bude obecný úrad
Starosta – obecný úrad buď bude v MŠ, alebo tam, kde je dnes. V rozpočte bolo vyčlenených
50000 € z vlastných zdrojov na rekonštrukciu MŠ na II. poschodí. Ak bude vyhlásená výzva
a obec bude mať všetky potrebné dokumenty, môže žiadať o dotáciu na rekonštrukciu MŠ.
V súčasnosti je vyhlásená aktuálna výzva - príspevok vo výške 2500 eur/l dieťa.
Vrbovský – poslanci sa dohodli, že obecný úrad bude v budove MŠ a teraz sa opäť vraciame
ku starej myšlienke rekonštruovať obecný úrad?
Pôbiš – neztotožňuje sa s názorom, že obec sa má uchádzať o každú vyhlásenú výzvu a za
každú cenu, predložený projekt nerieši WC v kultúrnom dome, vnútorné priestory a
spoluúčasť vo výške cca 33000 eur sa mu zdá privysoká
Murgaš – poslanci sa dohodli na tom, že priorita je presťahovanie MŠ na II. poschodie a nie
presťahovanie obecného úradu, spoluúčasť obce vo výške 33000 eur sa možno za 3 roky
investuje do opravy budovy obecného úradu a kultúrneho domu a nebude nič vidieť, podaním
žiadosti na projekt môže obec len získať a obec nemá čo stratiť
Starosta – malé obce musia využívať aj cudzie zdroje a snažiť sa využiť každú príležitosť, je
presvedčený, že obec robí najlepšie ako vie
Murgaš – doporučuje prejsť navrhovaný harmonogram Vrbovského bod po bode
Vrbovský – Návrh harmonogramu I. etapy rekonštrukcie budovy bývalej ZŠ
l. Pripomienkovať projekt a navrhnuté pripomienky a zmeny dať zapracovať do realizačného
projektu, resp do projektu skutočného vyhotovenia
Z: poslanci, MŠ, ObÚ
T: 31.3.2016
2. oboznámiť dotknuté inštitúcie, OZ a občanov o rekonštrukcii
Z:ObÚ
T: 31.3.2016
3. pripraviť návrh priestorov na činnosť dočasného, alebo aj trvalého fungovania OZ, ktoré
pôsobia v priestoroch (BKZ Bukovinka a STK)
Z: BKZ Bukovinka, STK, poslanci ObÚ
T: 30.4.2016
4. Pripraviť návrh zmeny rozpočtu
Z: poslanci, ObÚ
T: 30.4.2016
5. Po doručení stavebného povolenia ( predpokladám max. do dvoch mesiacov) Zahájiť verejné
obstarávanie na dodávku a montáž plastových okien a dverí na 1 NP a 2. NP budovy
Z: ObÚ
T: 15.5.2016
6. Zahájiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu stavebných úprav, elektroinštalácie,
elektoinštalácie, zdravotehniky a vykurovania (časť rozvody a vykurovacie telesá)
Z: ObÚ
T: 15.5.2016
7. Zuzavrieť ZoD s dodávateľmi jednotlivých prác
Z:ObÚ
T: 30.6. 2016
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8. Uvoľniť priestory na 1. a 2. NP a BKZ a STK presťahovať sa do náhradných priestorov
Z: BKZ Bukovinka, STK, ObÚ
T: 20.7.2016
9. Zahájiť stavebné úpravy na 2. NP. Zahájiť realizáciu výmeny okien a dverí na 1. a 2. NP.
Z: Dodávateľ, ObÚ
T: 21.7.2016
10. Zahájiť dodávku elektroinštalácie pre 1. a 2. NP
Z: Dodávateľ, ObÚ
T: 1.8.2016
ll. Zahájiť dodávku a montáž zdravotechniky na 1. a 2. NP
Z: Dodávateľ, ObÚ
T: 1.8.2016
12. Zahájiť dodávku a montáž rozvodov vykurovania a vykurovací ch telies na l. a 2. NP
Z: Dodávateľ. ObÚ
T: 1.8.2016
13. Po presťahovaní sa MŠ do nových priestorov (2.NP) , pokračovať v rekonštrukcii
priestorov pre ObÚ (l.NP) s predpokladaným termínom ukončenia 30.10.2016
návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na svojom zasadnutí dňa 10.03.2016 uznesením
č, ••••••••• schvaľuje predložený harmonogram I. etapy rekonštrukcie materskej školy
Starosta – ani celý obecný rozpočet obce nebude stačiť na financovanie I. poschodia v MŠ,
obec na to nemá vlastné finančné prostriedky
Ľuptáková – verejné obstarávanie je v kompetencii starostu obce a nie poslancov OZ
Starosta – realizačný projekt podrobne zahŕňa všetky profesie, bez jeho vypracovania sa nedá
verejne obstarávať, starosta nič nebrzdí a o všetkom informuje poslancov
Vrbovský – návrh o hlasovaní za prvé 4 body
l. Pripomienkovať projekt a navrhnuté pripomienky a zmeny dať zapracovať do realizačného
projektu, resp do projektu skutočného vyhotovenia
Z: poslanci, MŠ, ObÚ
T: 31.3.2016
2. oboznámiť dotknuté inštitúcie, OZ a občanov o rekonštrukcii
Z:ObÚ
T: 31.3.2016
3. pripraviť návrh priestorov na činnosť dočasného, alebo aj trvalého fungovania OZ, ktoré
pôsobia v priestoroch (BKZ Bukovinka a STK)
Z: BKZ Bukovinka, STK, poslanci ObÚ
T: 30.4.2016
4. Pripraviť návrh zmeny rozpočtu
Z: poslanci, ObÚ
T: 30.4.2016
návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na svojom zasadnutí dňa 10.03.2016 uznesením
č, ••••••••• schvaľuje predložený harmonogram I. etapy rekonštrukcie materskej školy
Hlasovanie
Za: Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Vrbovský,
Proti: nikto
Zdržal sa: Martinec
Návrh schválený
K bodu 4 - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu - zvýšenie energetickej
účinnosti budovy
Starosta - je na rozhodnutí OZ schválenie predloženia žiadosti o NFP, každý poslanec
rozhoduje sám za seba, starosta aj poslanci sú verejní činitelia a zodpovedajú sa občanom
Pôbiš - je za zrekonštruovanie školy v čo najväčšom rozsahu a nie kultúrneho domu, v takejto
podobe návrh nepodporí
Vrbovský – rozpočet je platný v starom alebo v aktualizovanom projekte?
Starosta - stavba musí byť naprojektovaná tak, aby tam boli len oprávnené výdavky v rámci
vyhlásenej výzvy. V rozpočte nemôžu byť vnútorné objekty, ani WC, lebo sú nie oprávnené
výdavky.
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Rusnák – máme stavebné povolenie?
Starosta – áno, a na pripravovaný projekt zmenu stavby pred dokončením,
Murgaš - 5 % spoluúčasť obce už v budúcnosti nebude, väčšinou býva 50 % spoluúčasť, keď
to nevyužijeme my, využije to niekto iný,
Starosta – návrh uznesenia:
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. ………
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na svojom zasadnutí dňa 10.03.2016, uznesením č.
…………… schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódomOPKZP-PO4-SC431-2015-6,
Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom
„Projekt rekonštrukcie obecného úradu a kultúrneho domu – zvýšenie
energetickej účinnosti budovy „
b) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Výška celkových výdavkov na projekt: 647 967,94 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 647 967,94 €
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov: 32 398,40 €
Výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov
v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie: 0,00 €.
Hlasovanie
Za: Martinec, Rusnák, Murgaš, Srnka,
Proti: nikto
Zdržal sa: Pôbiš, Vrbovský,
Návrh schválený
Starosta obce poďakoval poslancom, ktorí hlasovali za návrh.
K bodu 5 – Harmonogram zasadnutí OZ
Pôbiš – návrh zasadnutí OZ: 07.04, 05.05., 02.06., 30.06, 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., o
18.00 hod. a v mesiaci október – december o 17.00 hod.
Srnka – pozmeňovací návrh, zasadnutie OZ každý druhý mesiac
Hlasovanie za pozmeňovací návrh:
Hlasovanie
Za: Srnka,
Proti: Martinec, Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Vrbovský,
Zdržal sa: nikto
Návrh neschválený
Hlasovanie za návrh p. poslanca Pôbiša:
Za: Martinec, Rusnák, Murgaš, Pôbiš, Vrbovský,
Proti: nikto
Zdržal sa: Srnka
Návrh schválený
K bodu 6 – Interpelácie
Vrbovský – BKZ by chcelo využiť kultúrny dom na nasledujúci víkend na sústredenie
združenia .
K bodu 7 – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
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Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková
Mgr. Mária Ľuptáková , v.r.
prednostka obecného úradu

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Vrbovský

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

................... overil dňa ..........................

Ján Martinec, v.r., overil dňa 23.03.2016
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