Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 07. apríla 2016
Ev. číslo: 82/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce, Ing.
Peter Baliak. Na zasadnutí boli prítomní 5 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 31.03.2016
4. Verejné osvetlenie Braväcovo-ponuka SSE
5. Návrh na zmenu rozpočtu
6. Klaster Horehronie-navýšenie členského príspevku
7. Interpelácie
8. Záver
K bodu 2 - Procedurálne otázky
Schválenie programu rokovania
V priebehu rokovania prišiel na zasadnutie OZ, poslanec Pôbiš.
Pozmeňovacie návrhy:
Srnka - oprava nádrže v Podholí, miestny rozhlas v doline (interpelácie)
Pôbiš – vyradiť bod programu 3 – kontrola plnenia uznesení k 31.03.2016, nakoľko spolu
s pozvánkou nebol predložený písomný materiál, nebola predložená správa o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh – vyradiť bod programu 3
Hlasovanie
Za: Murgaš, Pôbiš, Vrbovský,
Proti: Martinec, Srnka, Šmigura
Zdržal sa: nikto
Návrh neschválený
Hlasovanie za navrhovaný program
Za: Martinec, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mária Ľuptáková
overovateľov zápisnice: Peter Murgaš, Slavomír Pôbiš
Informácia o overení zápisnice z 10.03.2016
1/4

Starosta – zápisnica bola overená jedným overovateľom. Do dnešného rokovania OZ druhý
overovateľ nepredložil pripomienky k zápisnici v zmysle rokovacieho poriadku. Pripomienky
k zápisnici boli predložené len teraz na rokovaní OZ.
Vrbovský – prečítal pripomienky k zápisnici, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
V pripomienke poukázal na to, že v zmysle rokovacieho poriadku, nebol zvukový záznam
zverejnený na internetovej stránke obce, neboli dodržané stanovené lehoty na doručenie
zápisnice overovateľom zápisnice (bola doručená na deviaty pracovný deň od konania OZ), viď
článok 3.6, bod k a 3 rokovacieho poriadku.
Na základe uvedených pripomienok, ktoré poukazujú na porušovanie rokovacieho poriadku
obce Braväcovo, žiada o písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce k vzniknutej situácii.
Starosta - ak mal overovateľ pripomienky k zápisnici, mal ich zaslať do 5 pracovných dní od
doručenia zápisnice na overenie. Rokovací poriadok platí aj pre poslancov OZ, nie len
pracovníkov obecného úradu a starostu obce.
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení k 31.03.2016
Starosta – kontrola plnenia uznesení bola v písomnej forme predložená len na rokovaní OZ
a tvorí prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka si svoje povinnosti plní a prvýkrát od zvolenia do
funkcie predložila písomný materiál len na rokovaní OZ.
Rozprava
Cígerová – predložený písomný materiál okomentovala aj slovne
Pôbiš – kto dal pokyn HK na kontrolu konkrétne týchto uznesení?
Cígerová – takúto formu kontroly plnenia uznesení predkladá, ako bola zvolená do funkcie HK
Pôbiš – prečo súčasťou kontrolných správ nebola kontrola uznesenia 1 a 2/2016? akým kľúčom
boli vyhotovené zmluvy o dotácie? k poslednému uzneseniu - inštitúciám nebola zaslaná žiadna
informácia o rekonštrukcii MŠ
Cígerová – uznesenie 1/2016 – OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a uznesenie
2/2016 berie na vedomie plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na
programovacie obdobie 2016-2025, nemá čo kontrolovať. Zmluvy o dotácie – všetky zmluvy
boli ku dňu 06.04.2016 vyhotovené a zaslané na podpis. Informácia o rekonštrukcii MŠ bola
zverejnená spôsobom v obci obvyklým (úradná tabuľa obce, internetová stránka)
Srnka – osobne som sa bol viackrát informovať na obecnom úrade na zmluvy o dotácie,
nakoľko FK potrebuje finančné prostriedky na svoju činnosť už od začiatku roka
Starosta - harmonogram rekonštrukcie MŠ schválili poslanci OZ na návrh poslanca
Vrbovského, ktorý bol predložený len na rokovaní OZ dňa 10.03.2016. Má za to, že zástupcovia
jednotlivých dotknutých inštitúcií (BKZ a STK) sú aj poslanci OZ (p. Vrbovský a p. Pôbiš)
a o zmenách vo svojich radoch informovali. K 31.03.2016 nebola na obecný úrad doručená
žiadna pripomienka k projektu, aj keď si myslí, že všetky normy a predpisy musí do projektu
zapracovať projektant, podľa účelu využitia priestorov a platných právnych predpisov.
Vrbovský – skôr čakal vyjadrenie od potenciálnych užívateľov (MŠ, obecný úrad)
Všetci prítomní poslanci (Martinec, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský) vzali na
vedomie predloženú kontrolu plnenia uznesení.
K bodu 4 - Verejné osvetlenie Braväcovo-ponuka SSE
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Na rokovaní OZ bol prítomný aj obchodný zástupca spoločnosti SSE – distribúcia, p. Zigo.
Prítomných poslancov informoval o komplexnom riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia
od SSE, ktoré zahŕňa vypracovanie technického návrhu, výstavbu, prevádzku a údržbu
verejného osvetlenia bez finančnej spoluúčasti obce a odpovedal na jednotlivé dotazy
poslancov.
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K bodu 5 - Návrh na zmenu rozpočtu
Predložený materiál tvorí prílohu zápisnice.
Rozprava
V rozprave nikto nevystúpil.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
1. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.: 01/2016
Hlasovanie
Za: Martinec, Murgaš, Pôbiš, Srnka, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 6 - Klaster Horehronie-navýšenie členského príspevku
Starosta – obec Braväcovo je na základe uznesenia OZ, členom OOCR Nízke Tatry – Juh
a KLASTER Horehronie a platí členské príspevky (OOCR – 1000 € a KLASTER – 200 €).
Valné zhromaždenie OOCR na svojom zasadnutí schválilo navýšenie členského príspevku,
konkrétne pre našu obec z 200 € na 500 €. Navýšenie členského príspevku je na rozhodnutí
OZ.
Rozprava
Vrbovský – prišla aj dôvodová správa, je nejaká koncepcia rozvoja, vízia, spracovaný
materiál?
Starosta - dôvodová správa je k nahliadnutiu, koncepcia je spracovaná (budujú sa cyklotrasy,
značia sa bežecké trate, vypracúvajú sa programy všetkých podujatí a pod.), ďalšie aktivity sa
pripravujú. Centrom podujatí je predovšetkým Mýto, Tále, Chopok.
Pôbiš – ide o jedinú a najlepšie fungujúcu organizáciu v regióne, majú pokryté aktivity, je rád,
že obec je členom združeniu, popracoval by na rozvoji cestovného ruchu aj u nás a návrh na
navýšenie podporí
Srnka – ani bohatšie obce z Horehronia nie sú členmi združenia, myslí si, že finančné
prostriedky, môže obec využiť skôr na aktivity v našej obci, s navyšovaním finančných
prostriedkov nesúhlasí
Starosta – návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove schvaľuje navýšenie členského príspevku do Klastra
Horehronie, združenie cestovného ruchu o čiastku 300 € pre rok 2016
Hlasovanie
Za: Martinec, Murgaš, Pôbiš, Šmigura, Vrbovský
Proti: nikto
Zdržal sa: Srnka
Návrh schválený
Starosta – pri príprave rozpočtu na rok 2017 poslanci rozhodnú o tom, či dáme prostriedky do
cestovného ruchu, alebo do rozvoja a kultúry a športu v našej obci
K bodu 6 – Interpelácie
Srnka – oprava nádrže v Podholí a premiestnenie rozhlasu v doline
Starosta – materiál na opravu nádrže obec zabezpečí, rozhlas preložíme
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Pôbiš – požiadavka od občanov, aby sme zverejňovali na stránke obce okrem pozvánky na
rokovanie OZ aj materiál. Požiadal poslancov, aby sa pridali k aktivite 16.04.2016 – skrášlime
obec Braväcovo. Kde môžu sústrediť vrecia s nazbieraným odpadom?
Starosta – materiál na stránku sa bude zverejňovať. Vyzval poslancov (ak má byť korektný
pracovný vzťah), aby aj ony svoje návrhy posielali včas, aby sa mohli zverejniť, nie ako je to
doposiaľ, že návrhy predkladajú len na rokovaní OZ. Vyzbierané vrecia – stačí informovať, kde
sú.
Vrbovský - v akom stave sú vyjadrovačky budovy MŠ
Starosta – v najbližších dňoch bude vydané stavebné povolenie, spracováva sa realizačný
projekt (profesie kúrenie, voda, EE). Pri prechádzaní priestorov v budove MŠ bol neporiadok
a špina (II.poschodie)
Vrbovský – prečo Urbančík opravuje verejné osvetlenie (nemá oprávnenie), keď v obci máme
elektrikárov na opravu verejného osvetlenia (Rusnák Peter, Rusnák Dušan, Bubelíny Zdeno)
Starosta – Rusnák Peter je poslanec, bol by to stred záujmov
Vrbovský – prečo robíme opravy ciest takýmto spôsobom (chlapi dajú do jám pár lopát štrku),
čo roboli vodári na Stráničke (hľadáme prameň vody), prečo sa skúška vodotesnosti vodojemu
robila teraz a nie v lete?
Starosta –Pracovníci na AČ zasýpajú výtlky mletým asfaltom, čím sa určite zlepší kvalita
miestnej komunikácie. Na Stráničke vodári robili starostovi (prítomným poslancom predložil
doklad). Skúška vodotesnosti sa nemohla robiť v lete, lebo minimálne jeden deň by boli občania
bez vody. Skúškou vodotesnosti bolo zistené, že únik vody je 0,44 l/s, tečie horná komora.
Starosta – informoval prítomných poslancov o prácach, ktoré sa v obci vykonali v mesiaci
marec (čistenie miestnych komunikácií, verejných priestrastiev a pod.), o príprave a podaných
projektoch, problémami v zásobovaní s pitnou vodou. Doporučil poslancom OZ, aby vo svojich
obvodoch zistili prekopávky miestnych komunikácií, ktoré nesúviseli s kanalizáciou, výtlky.
Najnutnejšie opravy miestnych komunikácií budú závisieť od rozhodnutia OZ
Vrbovský – pri návrhu rozpočtu na rok 2016 návrh určite predložil
Starosta - niektoré úseky tam neboli zahrnuté. S opravou miestnych komunikácií by sa mohlo
pokračovať tak ako vlani, vybrať úseky, pracovníci na AČ podklad na asfaltovanie pripravia.
Murgaš – informoval prítomných poslancov o vytyčovaní stavby na detské ihrisko,
predpokladá ukončenie do konca mája
K bodu 7 – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková
Mgr. Mária Ľuptáková
prednostka obecného úradu

Overovatelia zápisnice: Peter Murgaš
Mgr. Slavomír Pôbiš

Ing. Peter Baliak
starosta obce

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