Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 26. októbra 2017
Ev. číslo: OCÚBR-S2017/00335/2
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce,
Ing. Peter Baliak. Na začiatku zasadnutia boli prítomní 6 poslanci (Gašperanová, Vrbovský,
Šmigura, Murgaš, Srnka, Martinec) 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
Informácia o overení zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení OZ
4. Správa o výsledku kontroly
5. Upozornenie prokurátora
6. Správa starostu obce
7. Interpelácie
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 2 - Procedurálne otázky
Pripomienky, alebo zmeny k navrhovanému programu:
Srnka – ako bod 5 navrhuje poriešiť pokosenú trávu na ihrisku – silážnu jamu
Hlasovanie za doplnok, ktorý navrhol poslanec Srnka:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Murgaš, Srnka, Martinec
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
Hlasovanie za navrhovaný program aj s doplnkom:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Murgaš, Srnka, Martinec
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Zuzana Chovancová
overovateľov zápisnice: Ing. Marek Šmigura PhD., Ing. Vladimír Vrbovský
Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:
Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 21.09.2017 overená obidvomi
overovateľmi.
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K bodu 3 - Informácia o plnení uznesení OZ
Starosta podal poslancom informáciu o plnení uznesení posledného OZ.
Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Šmigura, Murgaš, Srnka, Martinec) vzali
na vedomie informáciu o plnení uznesení.
K bodu 4 – Správa o výsledku kontroly
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Pohančaníková – informovala, že kontrola bola len čiastková, lebo sa musí zistiť, prečo sú
tam nezrovnalosti, vyzve sa firma, ktorá prevádzkuje GPS program, aby sa písomne vyjadrila,
potom poskytne úplnú správu o výsledku uvedenej kontroly.
Vrbovský – nenašiel na stránke obce smernicu o využívaní motorových vozidiel, na ktorú sa
v správe hlavná kontrolórka odvoláva, tak potom ju treba priložiť
Starosta – vyzval hlavnú kontrolórku, aby v účtovníctve zistila skutočné tankovanie PHM,
aby sa to dalo na správnu mieru, on kontroloval trasu, spotrebu PHM a všetko bolo v poriadku
Pohančaníková – ona tankovanie v účtovníctve kontrolovala, ale teraz porovná aj jednotlivé
faktúry a pokladničné bloky
Vrbovský – nie je možné nám poslancom, prípadne občanom nahliadnuť do výpisu GPS?
Pohančaníková – môžem vám poskytnúť materiály k nahliadnutiu, ale je treba si dohodnúť
čas, nemôžem ich dať kolovať, ale môžem dať nahliadnuť každému poslancovi zvlášť
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Pôbiš.
Pôbiš – pokiaľ investujeme peniaze do systému, ako je ten GPS systém, robíme to z dôvodu
maximálnej transparentnosti využívania verejných zdrojov a tie dve základné informácie ako
– kto používa vozidlo, na aký účel, kto tankuje a koľko tankuje, to je základná informácia,
ktorú musíme vedieť, alebo mali by sme vedieť, aby to GPS ako také dávalo zmysel. My
máme právo sa pýtať na tieto náležitosti, je to jedna zo súčasti výkonu nasej funkcie, je rád,
že táto kontrola bola a je zvedavý na finálny výstup.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Berie na vedomie
čiastkovú správu o výsledku kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka obce
K bodu 5 - Upozornenie prokurátora
Starosta informoval poslancov s nezrovnalosťami nášho VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, so zákonom –
v našom VZN sme nemali sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý by mali platiť
občania a to z toho dôvodu, že v zmysle § 78 v ods. 3 sa hovorí, ak obec neustanoví VZN
sadzbu poplatku, čo sme my nestanovali, platí sa poplatok podľa odseku, kde sú tie sadzby,
v najnižšej sadzbe. Čiže my máme najnižšiu sadzbu podľa zákona. Prokurátorka ale vytkla, že
musíme mat konkrétne sadzbu napísanú. Dostali sme upozornenie, že to máme dať do súladu
so zákonom. Prokurátorka navrhuje prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom
zasadnutí OZ, čo robíme teraz a pre nadchádzajúce zdaňovacie obdobie zosúladiť VZN so
zákonom. Toto upozornenie je obec povinná vybaviť do 30 dní od doručenia. Bol som za pani
prokurátorkou a čo sa týka nového VZN, alebo opravy, návrh VZN musí byť v zmysle zákona
o obecnom zriadení vyvesený 15 dní. Pri dodržaní tohto zákona sa nestihne splniť 30 dňová
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lehota. Naša povinnosť je informovať prokuratúru, že sme to prejednali na OZ a to robíme
dnes.
Vrbovský – hrozí nám nejaká sankcia, ak nesplníme tento úkon do 30 dní?
Starosta – nemôžeme to do 30 dní splniť, ale sankcia nám nehrozí, ale musíme to dať do
poriadku
Vrbovský – si myslí, že mohla byt pripravená opravená verzia VZN a mohlo sa to dnes
schváliť
Starosta – aj návrh VZN musí visieť na úradnej tabuli 15 dní
Vrbovský – máme možnosť aj mimoriadneho zastupiteľstva
Starosta – ten návrh potrebujeme vypracovať tak, aby bol v súlade so zákonom, po obciach
majú právnikov, my nemáme a tiež sa musíme poradiť, tak aby to bolo dobre, uvítam aj vašu
spoluprácu na príprave toho VZN
Pôbiš – poprosíme materiál, aby nám bol zaslaný aj po zastupiteľstve OZ, aby sa na to
poslanci mohli pozrieť a podniknúť ďalšie kroky. Budeme kvôli nemu zvolávať mimoriadne
zasadnutie OZ?
Starosta – doporučuje na ďalšom plánovanom zasadnutí OZ
Vrbovský – je možné poslať na prokuratúru list, aby videli, že konáme?
Starosta – to musíme
K doplnenému bodu 6 - silážna jama na futbalovom ihrisku
Rozprava:
Srnka – vyvážanie pokosenej trávy je mimoriadne nákladné, navrhuje vybudovať vybetónovať nejaké 4 steny , plachtu, a raz do roka na jar, keď to prehnije, tak sa to vyberie
a plachtou sa to zakryje, hlavne keď budú akcie.
Pôbiš – sa pýta, ako to riešia v iných obciach
Srnka – mesto Brezno to vyváža, ale obce, ako napríklad Beňuš aj ostatné to majú len takto.
Aj z dreva by sa to mohlo urobiť.
Vrbovský – robiť kompostovisko v areáli by nebolo šťastné riešenie, ako by sa to potom
vyberalo odtiaľ, ten zápach tam bude, nie je tam dobrý prístup.
Srnka – je tam prístup, vybralo by sa to vždy na jar, pred prvým kosením
Murgaš – navrhuje peniaze investovať do niečoho mobilného, pristaviť vlečku, alebo
kontajner. Traktor máme a priamo sa to vysype tam a raz za mesiac sa to vyvezie. Radšej tie
peniaze, ktoré by sme dali do betónovania - investovať do vlečky a využije sa tá vlečka aj pre
iné účely. A či sa vyvezie raz, alebo dva razy do mesiaca tak to neublíži nikomu.
Vrbovský – nechajme si to prejsť hlavou cez zimu a pripravíme nejaké návrhy a vyberieme
najrozumnejšie
Gašperanová – prikláňa sa k návrhu poslanca Murgaša – odvážať, lebo už sa stalo, že to
začalo aj tlieť a muselo sa to hasiť.
K bodu 7 - Správa starostu obce
Starosta obce podal všetkým prítomným ústnu informáciu o vykonaných prácach v obci,
príprave a čerpaní projektov.
Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Pôbiš, Šmigura, Murgaš, Srnka, Martinec)
vzali na vedomie správu starostu obce
K bodu 8 – Interpelácie
Pôbiš – v správe starostu obce by mal starosta informovať okrem toho čo sa udialo, aj o tom
čo bude, napríklad o realizácii výstavby kanalizácie na poslednom OZ neboli poslanci
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upozornení, že aké dopravné obmedzenia z toho budú vyplývať. Nerozumie, prečo o tomto
nebolo povedané ani slovo, aj keď to je jedna najvýznamnejšia akcia, ktorá nás čaká a
on čakal, že to bude v správe aj minule, alebo teraz. Nevie posúdiť či je iné riešenie, kde ten
stavebný materiál odvážať a ako zabezpečiť pohyb vozidiel, ale myslí si, že viacerí vidíme že
naše cesty nie sú stavané na to, aby 50 alebo 100x za deň prešlo po tej ceste plne naložené
auto. On je za to, aby sa investične napredovalo, len si myslí, že by to nemalo byť na úkor
komunikácií a vzhľadu v iných častiach obce. Prvá otázka je taká, či je zhotoviteľ kanalizácie
povinný upravovať vyvezený materiál, ak áno akým spôsobom, či je toto upravené v zmluve.
Druhá otázka – či plánuje obec po dokončení investičnej akcie , následnú investíciu
v dotknutej časti obce – rekonštrukcia cesty, úprava terénu, výsadbu zelene, lebo cesta je
zničená. Teda či je povinná upraviť to firma, alebo obec. Do budúcna by bol rád, keby správa
starostu obce bola komplexná.
Vrbovský – na Vyhonisku bola porucha vodovodu, po tej ceste stále chodia veľké autá,
traktory a tí vodiči sa tvária, že cesta je družstevná, ale predpokladám, že cesta je obecná.
Ďalej vozili hnoj a cesta ostala od hnoja, družstvo ju neočistilo.
Starosta – písomne odpoviem pánovi Pôbišovi. Môžeme byť radi, že sme získali finančné
prostriedky na kanalizáciu a všetko sa deje podľa zmluvy o dielo. O všetkých aktivitách
a úsekoch som informoval aj OZ aj v obecných novinách a čo sa týka stavu, chýba nám 50 m
dokončiť a na ostatné otázky, lebo ich bolo veľa odpoviem písomne. K autám 50 -100 áut
určite neprešlo ani za celú dobu výstavby. Výstavba sa začala, keď mal zhotoviteľ voľné
kapacity a sme radi, že to stihne v zmysle zmluvy, tak aby sme aj vyúčtovanie vykonali do
konca novembra, tak ako nám ukladá zmluva s Enviromentálnym fondom.
Najlepšie riešenie pri výstavbe bolo vybudovanie dočasnej obchádzky, ak mal niekto iné
riešenie a povie mi ho, tak sa ospravedlním, lebo chodili tade aj osobné autá bez problémov.
Čo sa týka vody, áno bola porucha vody, ale hneď sa začala odstraňovať. Čo sa týka
družstevníkov, upozorníme ich na znečisťovanie vozovky a traktory, ktoré používa družstvo
dnes, majú menší tlak na pôdu aj cestu ako tie, ktoré mali pred 10, 20 rokmi.
Gašperanová – buďme radi, že ich tu máme a že to obrábajú a dávajú ľudom robotu
K bodu 9 – Rôzne
Vrbovský – na poslednom OZ vyslovil požiadavku na dočasný priestor pre krojáreň,
navrhujem na tom poschodí odkiaľ sa vysťahovala materská škôlka, tam je dostatočné
množstvo miestností, ktoré by sa dali dočasne na krojáreň využiť
Gašperanová – boli ste sa pozrieť aj na tie priestory, ktoré navrhol pán starosta?
Vrbovský - dať kroje do spoločného priestoru aj s inými zložkami neprichádza do úvahy
Pôbiš - dodá písomne otázky pre starostu. Čo sa týka projektov, pripravujeme ich
individuálne s ohľadom na výzvu, alebo máme subjekt s ktorým spolupracujeme
dlhodobejšie, alebo sa stane, že konzultujeme aj s viacerými na konkrétnej výzve, alebo ako
prebieha proces prípravy projektu?
Starosta – na Enviromentálny fond som projekt spracovával ja, ostatné spoluprácou
s externými firmami. Čo sa týka krojárne, jediný priestor je v premietarni a čo sa týka
bývalých priestorov materskej škôlky, budeme pripravovať obecný rozpočet, treba vyčleniť
finančné prostriedky na to, aby sme priestory zrekonštruovali, aby tam šiel obecný úrad.
Nedoporučuje OZ zaoberať sa myšlienkou, aby sa tam dočasne nasťahoval akýkoľvek iný
subjekt. Obecný úrad je v nevyhovujúcich priestoroch, ktoré sú na hanbu. Ak budeme úspešní
vo výzve, tak nám tie peniaze preplatia.
Vrbovský – stiahol svoju požiadavku na priestor pre Bukovinku do bývalých priestorov MŠ,
bude prvý, ktorý bude zato sa aby sa na budúci rok schválil rozpočet aj s čiastkou na
rekonštrukciu toho prízemia, kde bude potom Obecný úrad
Gašperanová – ako sa dodržiava zákaz na tržnici?
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Starosta – hlavne v sobotu a nedeľu tam nevidel sedieť tých, ktorí tam doteraz sedávali a je
tam aj čistejšie
Gašperanová – dnes padol radiátor v materskej škôlke, netreba prekontrolovať aj ostatné, aby
sa nestalo aj inde nešťastie, a zistiť, že prečo sa to stalo
Starosta – on nespadol, on sa povytiahol, stalo sa to naraz, a vyriešilo sa to hneď a
kontrolovali sa aj ostatné, sú v poriadku
Murgaš – každá jedna výzva, čo sa podala vyšla zo starostovej hlavy, tak mu za to ďakujem,
ani jeden poslanec nedal iniciatívu, že je takáto výzva a riešme ju. Jedna otázka, čo sa týka
kanalizácie, či sú doriešené aj projekty na prípojky.
Starosta – vybudujú sa aj prípojky k hraniciam pozemkov, aj tých, ktoré neboli
naprojektované pôvodne. Popri tom sa robí aj výmena hlavného vodovodného potrubia aj s
prípojkami a my ako obec za to platiť nebudeme. Tiež kanál sa mal robiť len po pani
Cabanovú, ale my robíme celu ulicu a budeme dlžní, ale zaplatíme to z tých peňazí, ktoré
vybavíme na rok, alebo o dva
Šmigura – poďakoval starostovi že spravil projekt aj na požiarnu zbrojnicu a chcel by sa
opýtať, či už je dáka odozva, lebo počul, že bolo veľa zamietnutí
Starosta – zatiaľ sme nedostali žiadnu informáciu
Pôbiš – na margo toho, že z nás nevyšiel návrh a môžeme byť za všetko vďační pánovi
starostovi, tak na rozdiel od nás je pán starosta starostom na plný úväzok, a my sme
zamestnaní, ale napriek tomu tu nebol ani raz vyslovený názor, že nepoďme do tejto výzvy,
lebo táto výzva je zlá, ja som sa len zo záujmu opýtal ako riešime vyzvy a je dobre, že máme
toľko projektov rozpracovaných
K bodu 11 – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Zuzana Chovancová

Mgr. Mária Ľuptáková
prednostka

Ing. Peter Baliak
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Šmigura, PhD., overil dňa:

Ing. Vladimír Vrbovský, overil dňa:

5/5

