Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 05. júla 2018
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00236/2
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, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka)
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na II. polrok 2018
5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
5.1. JUDr. Jana Slavická
5.2. Ing. Michal Lihan
6. Oprava miestnej komunikácie – Podholie
7. Návrh na zmenu rozpočtu
8. Informácia o rekonštrukcii MŠ – pokračovacie práce
9. Správa starostu obce
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Záver
Hlasovanie za navrhovaný program:
Za: všetci (Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová
overovateľov zápisnice: Mgr. Adriana Gašperanová, Peter Murgaš
Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:
Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 31.05.2018 overená obidvoma
overovateľmi
K bodu 3 - Informácia o plnení uznesení OZ
Starosta informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí OZ nebola žiadna ukladacia časť.
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K bodu 4 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava: Nikto nevystúpil
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Braväcovo na II. polrok 2018
Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 5 – Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Bod 5.1. - JUDr. Jana Slavická
Starosta odovzdal slovo pani Slavickej
Slavická – vysvetlila, ktorý pozemok patrí jej a o ktorý má záujem – o obecný pozemok,
ktorý susedí s tým jej. Tento obecný pozemok je svahovitý, je znehodnotený náletovými
drevinami a vrchná časť pozemku je v zlom stave, ak by sa jej podarilo tento pozemok získať,
má záujem dať tento pozemok do poriadku a chcela by tam začať s chovom včiel, ak sa zdá
cena OZ nízka, majú dať poslanci návrh, aká cena je pre obec prijateľná.
Murgaš – tieto pozemky sú zaujímavé, tam v budúcnosti môže byt výstavba, navrhol cenu 8€
za m2
Srnka – nie pod 8€, môže sa nám to vypomstiť, za dva týždne sa zo zanedbaného pozemku dá
spraviť riadny
Gašperanová – prikláňa sa k cene 8€
Ľuptáková Z. – navrhnutá cena sa jej zdá byť nízka, súhlasí s cenou 8€
Slavická – z mojej strany dávam súhlas s touto vami navrhnutou cenou
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Vyhlasuje
pozemok v katastrálnom území Braväcovo parcelné číslo registra E 4482 trvalý trávny porast
o výmere 4 320m2, za prebytočný
2. Schvaľuje
minimálnu kúpnu cenu za 1 m2 8€
3. Schvaľuje
predaj tohoto prebytočného majetku verejnou obchodnou súťažou
Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
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Bod 5.2. – Ing. Michal Lihan
Starosta – prečítal poslancom ďalšiu žiadosť o kúpu predmetného pozemku, ktorá prišla 2.7.
2018 na obecný úrad od Jozefa Michelčíka
Rozprava
Srnka – keby sa pozemok predal p. Lihanovi, Jozef Michelčík by potom nemal ako chodiť do
svojej kôlni a tiež tam Michelčík aj parkuje, kosí to, takže buď to nepredať nikomu, alebo
jednoznačne len Michelčíkovi
Gašperanová – prikláňa sa k tomu, aby sa to predalo Michelčíkovi, on tam roky parkuje, kosí
to a keď tam majú kôlňu, tak ako budú do nej chodiť a p. Lihan chodí do domu z inej strany aj
do garáže
Murgaš – ako bude prebiehať predaj?
Starosta – tam môže byt aj osobitý zreteľ, keďže tam má ten prístup do kôlne
Ľuptáková Zuzana – priklonila by sa k odpredaju p. Michelčíkovi
Murgaš – sa prikláňa k predaju J. Michelčíkovi
Starosta - treba povedať ešte cenu a ak by sme šli podľa osobitého zreteľa, ten musí schváliť
3/5 väčšina všetkých poslancov a to dnes nie je možné, lebo dnes sú prítomní len 4 poslanci
Murgaš – dal návrh 15€ za 1 m2 plus všetky náklady spojené s predajom (geometricky plán,
zmluvy ...) znáša kupujúci
Gašperanová – to je veľa
Murgaš – je to v strede dediny
Srnka – súhlasí s cenou 15€, keď sme dali za 8€, pozemok, čo je mimo obce a zanedbaný
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Vyhlasuje
časť pozemku v katastrálnom území Braväcovo parcela KNC 623 o výmere 35m2, za
prebytočný
2. Schvaľuje
minimálnu kúpnu cenu za 1 m2 15€
Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 6 – Oprava miestnej komunikácie – Podholie
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Poslanci sa v rozprave zhodli, že sú za urgentnú opravu ciest.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
použite rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku obce, t.j. na opravu
miestnej komunikácie Hore Hrádzou a v časti obce Podholie max. do výšky 33 000€
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Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 7 – Návrh na zmenu rozpočtu
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Gašperanová - ako sme na tom v rezervnom fonde?
Ľuptáková Mária – ostane tam ešte cca 12 000€, dá sa to presne pozrieť v záverečnom účte.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.: 01/2018
Hlasovanie:
Za: všetci (Gašperanová , Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 8 – Informácia o rekonštrukcii MŠ – pokračovacie práce
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Starosta informoval poslancov o stave žiadostí o dotáciu na rekonštrukciu MŠ, ktoré obec
podala na Environmentálny fond a na Slovenskú inovačnú energetickú agentúru.
K bodu 9 – Správa starostu obce
Starosta obce podal všetkým prítomným ústnu informáciu o vykonaných prácach v obci,
príprave a čerpaní projektov.
Všetci prítomní poslanci (Gašperanová, Ľuptáková Z., Murgaš, Srnka) vzali na vedomie
správu starostu obce
K bodu 10 – Rôzne
Gašperanová – zmizol kontajner na šatstvo, to je natrvalo?
Starosta – zobrala ho firma, ktorá nám ho sem dala, nakoľko s touto firmou skončili zmluvu
odberatelia, čiže on bol nútený posťahovať všetky kontajnery. Skúsime ešte osloviť aj iné
firmy a budeme sa snažiť, aby sme mali tento kontajner na šatstvo, lebo takto sa šatstvo bude
vyhadzovať do komunálu a bude nás to stáť viac finančných prostriedkov.
K bodu 11 – Interpelácie
Nikto nevystúpil
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K bodu 12 – 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. Adriana Gašperanová, overila dňa:

Peter Murgaš, overil dňa:
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