Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 18. októbra 2018
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00324/2
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 5 poslanci (Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková Z.,
Murgaš, Martinec) 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 starostu obce
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Záver
Hlasovanie za navrhovaný program:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková Z., Murgaš, Martinec
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová
overovateľov zápisnice: Ján Martinec, Mgr. Zuzana Ľuptáková
Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:
Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 06.09.2018 overená len jedným
overovateľom – Vladimírom Vrbovským, Marek Šmigura zápisnicu neoveril.
K bodu 3 - Informácia o plnení uznesení OZ
Starosta informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí OZ nebola žiadna ukladacia časť.
K bodu 4 – 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 Z., Murgaš, Martinec) vzali na
vedomie správu starostu obce
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K bodu 5– Rôzne
Vrbovský – budem reagovať na správu starostu ohľadom kanalizačných prípojok, tam zaznela
informácia, že kanalizačné prípojky nie sú súčasťou dodávateľa a mali by si to robiť ľudia
sami na svoje vlastné náklady, že na základe čoho to bolo zmenené?
Starosta – zmena podmienok prideľovania dotácií, prípojka nie je verejná kanalizácia, dotácia
z Environmentálne fondu sa dáva podľa nových podmienok len na uličnú kanalizáciu
Vrbovský – prípojka sa nachádza tiež na verejnom priestranstve – na obecnom majetku
a keby sa v budúcnosti niečo stalo, tak koho to bude územie?
Starosta – aj v minulosti, keď robil prípojku zhotoviteľ, prípojka je vec majiteľa, buď si to
zaplatia občania, alebo obec, ale my ako obec na to finančné prostriedky nemáme
Vrbovský – len tí ľudia, čo doteraz váhali s pripojením sa na kanalizáciu, tak teraz, ak si to
budú musieť sami platiť a je to na verejnom území, tak si povedia nie
Starosta – tam, kde je vybudovaná kanalizácia, obec určí bod napojenia a je povinnosťou
vlastníka každého domu sa napojiť na kanalizáciu, ktorá je na ulici vybudovaná
Vrbovský - a čo keď si ju nesplní, veď v Braväcove nie sú pripojení - napr. Libica, ktorým
ide po ulici kanalizácia...
Starosta – oni majú septik na druhej strane a plán je pripojiť sa na vetvu, ktorá ešte nie je
vybudovaná
Vrbovský – a tí noví, 142 tí sú napojení...
Starosta – áno, tí sú, lebo im to výškovo vyšlo
Gašperanová – keď sa bude zatepľovať budova materskej školy, nebude to vadiť deťom,
prach, hluk...?
Starosta – nie, načasuje sa to tak, aby nebola ohrozená prevádzka
Gašperanová – uvažuje sa o „ Mesiaci úcty k starším“? Kedy?
Starosta – máme naplánované na budúcu stredu
Gašperanová – ľudom by to viac vyhovovalo v nedeľu, je to slávnostnejší deň a ľudia majú
viac času a v stredu nestíhali omšu
Starosta – musíme sa dohodnúť s účinkujúcimi
Ľuptáková Z. – ide sa to robiť v kultúrnom dome? Nikdy sa to nerobilo v Kečke? Lebo malé
deti keď vystupujú, je lepší menší priestor, že počuť deti aj bez mikrofónu a keď je veľké
javisko, tak tie deti sú tam také stratené.
Starosta – môžeme vyskúšať aj Kečku
Starosta – čo sa týka zeminy z kanálu sme vozili na Gazdovú ulicu, kde sme si urobili na
konečnej otočku, kde bola slepá ulica, zem sa navozila na obecný pozemok a bude sa dať
otočiť aj s nákladným autom a v tejto súvislosti ešte dávam do pozornosti, že cesta končí na
hranici pozemku, kde býva Bohuš Stančík. Aj keď je tam vybudovaná komunikácia aj cez
jeho záhradu, je to aj vyasfaltované, ale ten pozemok už nepatrí obci a z dôvodu záujmu
jedného stavebníka o výstavbu rodinného domu na parcele, ktorá susedí s Bohušom
Stančíkom, sme spolu komunikovali, že ak si obec nekúpi pozemok pod miestnou
komunikáciou, tak si ho kúpi on. Tak je to na zváženie, či ten kus pozemku od Bohuša
Stančíka kúpime my ako obec.
Teraz pokračujeme ešte s vývozom zeminy za Skalku, tak ako vlani so súhlasom Lesov, my si
vlastne rozširujeme účelovú komunikáciu.
K bodu 6 – Interpelácie
Nikto nevystúpil
Pri príležitosti posledného plánovaného zasadnutia OZ, sa starosta poďakoval všetkým
poslancom za spoluprácu a dobré uznesenia pre zlepšenie života občanov Braväcova.
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K bodu 7 – 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:

Ján Martinec, overil dňa:

Mgr. Zuzana Ľuptáková, overila dňa:
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