Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 31. mája 2018
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00178/2
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 4 poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková,
Murgaš) z celkového počtu 7. Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Procedurálne otázky
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. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri MŠ
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku
7. Internetová stránka obce
8. Plat starostu obce
9. Žiadosť AGB Beňuš, družstvo o zriadenie vecného bremena
10. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku
12. Správa starostu obce
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Srnka.
Hlasovanie za navrhovaný program:
Za: všetci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Doplnky do programu:
Gašperanová – doplniť ako bod programu Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie
vodovodnej prípojky
Hlasovanie za doplnok:
Za: všetci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová
overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzana Ľuptáková, Jozef Srnka
Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:
Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 01.03.2018 overená obidvoma
overovateľmi
K bodu 3 - Informácia o plnení uznesení OZ
Starosta podal poslancom informáciu o plnení uznesení posledného OZ.
Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka) 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:
Murgaš – ten gps systém je nefunkčný, treba to dať do poriadku, základné veci viesť v knihe
jázd, meno vodiča, tankovanie, on by odporučil tieto veci viesť precízne, spotrebu a potom až
zistíme, koľko nás ten stroj stojí
Starosta – čo sa týka gps v traktore, gps by malo vykonávať dve funkcie, monitorovanie
v prípade odcudzenia a kvôli spotrebe. Ak sa to nedá nadstaviť, tak vymontovávať to
nebudeme, ale zistíme, ak majú napr. družstevníci iný systém ako to robia a čo sa týka
záznamov knihy jázd, my máme záznamy vedené ručné na traktor a to je k nahliadnutiu a keď
robíme služby pre cudzích ten záznam je súčasťou faktúry. Čo sa týka nákladov – tankovania,
z účtovníctva spotreba PHM za rok a výkony vychádzajú v súlade s predpismi, nie je tam
žiadna nadspotreba, len toto meranie cez systém nesedelo.
Vrbovský – dúfam, že platí, že sa kedykoľvek môžeme pozrieť na tieto veci
Starosta – vytlačené zostavy z gps sú k nahliadnutiu za prítomnosti hlavnej kontrolórky
Pohančaníková – ospravedlňuje sa, že tá kontrola bola až tak neskoro, ale úväzok má ako
kontrolórka nízky, keby bol úväzok vyšší, dalo by sa viac kontrolovať
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Berie na vedomie
správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
K bodu 5 – Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri MŠ
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Braväcovo
Mgr. Adriana Gašperanová
Hlasovanie:
Za: Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: Gašperanová
Návrh schválený
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K bodu 6 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Poslanci sa zhodli, že navrhnutá cena je nízka a nesúhlasia s ňou a navrhli pozvať pani
Slavickú na ďalšie rokovanie OZ.
K bodu 7 – Internetová stránka obce
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Poslancami poverená poslankyňa Gašperanová odporučila uzavrieť zmluvu s firmou
Webygroup s.r.o.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na výrobu internetovej stránky obce Braväcovo a jej spracovanie so
spoločnosťou WEBYGROUP s.r.o., Zvolen
Hlasovanie:
Za: všetci (Gašperanová ,Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 8 – Plat starostu obce
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Starosta odovzdal slovo prednostke OcÚ Mgr. Márii Ľuptákovej
Ľuptáková Mária – všetko je napísané v dôvodovej správe a je len na poslancoch aké zaujmú
stanovisko
Vrbovský – si myslí, že starostov príjem je adekvátny , každoročne vláda zabezpečuje
navýšenie
Murgaš – on je za zvýšenie, ale 20% je dosť veľa, navrhuje 10%-né zvýšenie
Gašperanová – prikláňa sa k 10%
Ľuptáková Zuzana – je za zvýšenie, za 10%
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
zvýšenie platu starostu obce o 10 % s účinnosťou od 1.6.2018
Hlasovanie:
Za: Gašperanová , Ľuptáková, Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: Vrbovský
Návrh schválený
K bodu 9 – Žiadosť AGB Beňuš, družstvo o zriadenie vecného bremena
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
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Gašperanová – tam chce niekto stavať?
Starosta – pozemok vlastní družstvo, oni chcú ťarchu, aby sa mohli dostať na pozemok, ale čo
majú v pláne ja neviem, či budú hospodáriť, alebo to niekomu predajú
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku – parcela KN E 6548/1, ostatné plochy o výmere 216
m2, vedeného na LV 487, k.ú. Braväcovo, v prospech AGB Beňuš, družstvo, IČO: 00220451,
ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV 286, k.ú. Braväcovo, parcela
KN E 4454, orná pôda o výmere 1086 m2 a nehnuteľnosti
zapísanej na LV 569, k.ú. Braväcovo, parcela KN E 4453, orná pôda o výmere 924 m2.
2. Schvaľuje
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú. Vecné bremeno prechádza aj na právnych
nástupcov obce Braväcovo a AGB Beňuš, družstvo.
Hlasovanie:
Za: všetci (Gašperanová , Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 10 – Schválenie záverečného účtu za rok 2017
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava: nikto nevystúpil
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017
2. Berie na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017
3. Schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
4. Schvaľuje
zostatok finančných operácií vo výške 43400,56 € na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie:
Za: všetci (Gašperanová , Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 11 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Ľuptáková Zuzana – geometrický plán si zaplatí on?
Starosta – áno
Gašperanová -ak tým nezablokujeme nikoho, tak by sme to mohli predať, ale nedal návrh
ceny, cenu si stanovíme my?
Starosta – ak tam nebude osobitý zreteľ, tak bude súťaž
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Vrbovský– ja by som to zverejnil na tabuli
Pohančaníková – musíte prejaviť najskôr vôľu predaja a mohlo by to ísť aj zreteľom, keďže je
to priľahlá plocha
Murgaš – navrhuje odložiť to do ďalšieho OZ a ísť si to pozrieť fyzicky
Starosta – to ste mohli aj doteraz
Prítomní poslanci vzali na vedomie žiadosť pána Lihana o odkúpenie pozemku a žiadosť
bude prerokovaná na ďalšom rokovaní OZ Braväcovo.
K bodu 12 – Správa starostu obce
Starosta obce podal všetkým prítomným ústnu informáciu o vykonaných prácach v obci,
príprave a čerpaní projektov.
Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková, Murgaš, Srnka) vzali na
vedomie správu starostu obce
K bodu 13 – Rôzne
Starosta – družstvo vlastníkov oviec v likvidácii nám núka zadarmo kolibu zo salaša,
navrhujú, že by sme ju umiestili na amfiteátri.
- na amfiteátri nám treba natrieť strechu ešte raz, či to urobia spolky, združenia, alebo to
objednáme, lebo vlastných pracovníkov na to nemáme.
- dostali sme dotáciu z BBSK na oslavy obce – jedno popoludnie pre ľudí v sobotu 1.
septembra , bol by jeden hosť programu , ostatný program nie v takom rozsahu ako bolo
na oslavách osamostatnenia a sponzorsky by sme sa pokúsili zohnať občerstvenie – guláše,
pečené barany...
- sme členom Iniciatívy stredné Slovensko a toto združenie organizuje petíciu, za tie
požiadavky, ktoré sú cieľom združenia, je mojou povinnosťou prerokovať to na obecnom
zastupiteľstve. Ide teraz len o to, či môžeme organizovať petíciu alebo nie, či môžeme tieto
petičné hárky nechať na obecnom úrade, prípadne v obchode.
- starosta požiadal poslancov o súčinnosť a návrhy, kde budeme tento rok vyvážať zem
z výkopových prác pri budovaní kanalizácie na jeseň.
Vrbovský – čo sa týka brigád, mali by sa toho zúčastniť občania obce a nielen združenia, je
to záležitosť všetkých, nielen združení, ak treba natrieť, treba vyhlásiť, že sa koná brigáda.
Čo sa týka výkopových prác a vývozu zeminy – pouväzujeme a prídeme s návrhom.
Gašperanová – ku oslavám obce – je to dobrý nápad
Murgaš – občania sa pýtajú skrz kanálu, či sa bude plátať cesta
Starosta – čo sa týka kanálu, asfaltovanie nie je zahrnuté v budovaní kanalizácie, z toho
dôvodu, aby sme spravili čo najviac kanalizačných prípojok, ale je na vás, či to dáme tejto
jeseni zaasfaltovať, to záleží na rozhodnutí OZ, či sa to bude robiť tak, že pripravíme ryhu my
a dáme to zaasfaltovať spoločnosti, ktorú vysúťažíme.
Murgaš – treba dať spraviť cenovú ponuku, koľko by nás to stálo
Starosta – cenovú ponuku pripravíme na budúce OZ
Gašperanová – tam kde sa bude teraz robiť kanál, tam sa bude robiť aj nový vodovod?
Starosta – nie, tam nie je treba
Ľuptáková – k oslavám obce - peniaze treba využiť, bolo by dobré zavolať jedného
zaujímavého hosťa, lebo potom zložky, robia program nemajú zážitok, lebo sa starajú
o program, tak aby to bolo na oddych pre všetkých
Starosta – mal som stretnutie s Jurajom Pôbišom a má na obec tri veci, Juraj Pôbiš je
vlastníkom pozemku pri bytovke, ako sa ide na družstvo a je to ten pozemok, cez ktorý ide
prístupová cesta k nášmu skladu odpadového hospodárstva a požiadal ma , aby som tlmočil
poslancom, že ako s tým obec naloží. On tento pozemok dal do nájmu AGB Beňuš družstvo,
my sme následne družstvo požiadali o súhlas s prechodom po tom pozemku, tak nám bolo
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vyhovené. Ďalej, garád v Srnkove, ktorý prechádza stredom cesty na Srnkovo a prechádza
z hornej strany a pod cestu je tiež na jeho pozemku a on si tam ten garád nepraje. Tretia vec žiada naspäť búdu - kolibku, ktorú podaroval v minulosti na hokejové ihrisko – to je nie vec
obce, ale to budem riešiť ja ako súkromná osoba.
Vrbovský – k pánovi Pôbišovi, nebol by on ochotný predať obci tie časti pozemku, kde je
prístupová cesta a garad?
Starosta – skúsim sa ho opýtať
K bodu 14 – Interpelácie
Nikto nevystúpil
K bodu 15 – Doplnený bod, Žiadosť o schválenie vecného bremena – uloženie
vodovodnej prípojky
Starosta prečítal predloženú žiadosť.
Gašperanová – vysvetlila kvôli čomu žiadajú v bytovke 201 o ťarchu - kvôli poruche na
vodovodnom potrubí k bytovke č. 201, ktoré nejde cez ich pozemok, ale cez obecný
Starosta – ak OZ schváli toto bremeno, tak tento obecný pozemok bude zablokovaný a ak na
tom pozemku bude chcieť obec niekedy v budúcnosti niečo stavať, tak obec bude musieť na
vlastné náklady urobiť preloženie vodovodnej prípojky, čo je pre obec nevýhodné
a neekonomické. Je to veľký pozemok, ktorý bude týmto znehodnotený pre ďalšie investičné
akcie. Ale je to na rozhodnutí OZ, ako to poslanci schvália, ja to budem rešpektovať.
Murgaš – prikláňa sa k slovám starostu, nedávať vecne bremeno.
Vrbovský – neuvažovali ste o prípojke z ulice a nemuseli ste tak veľa kopať
Gašperanová – keby to nebolo také zdĺhavé a je to finančne náročné
Ľuptáková – je za zachovanie obecného pozemku tak ako je teraz, bez bremena
Srnka – nedávať bremeno
Poslanci sa vo väčšine zhodli, že nie sú za schválenie vecného bremena – uloženie
vodovodnej prípojky. Hlasovanie neprebehlo.
K bodu 16 – Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Zuzana Chovancová

Mgr. Mária Ľuptáková
prednostka

Ing. Peter Baliak
starosta

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Zuzana Ľuptáková, overil dňa:

Jozef Srnka, overil dňa:
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