Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 06. septembra 2018
Ev. číslo: OCÚBR-S2018/00282/2
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.,
Šmigura, 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. Dni obce Braväcovo - vyhodnotenie
5. Komunálne voľby 2018
6. Rekonštrukcia MŠ Braväcovo – schválenie výšky spolufinancovania
7. Oprava MK Podholie po budovaní kanalizácie v roku 2017 – začiatok prác
8. Výstavba kanalizácie v roku 2018
9. Správa starostu obce
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Záver
Hlasovanie za navrhovaný program:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková Z., Šmigura, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Program rokovania OZ schválený
Doplnky do programu:
Starosta - ako bod č. 12 doplniť výzvu na „WIFI pre Teba“
Hlasovanie za doplnok:
Za: Gašperanová, Ľuptáková Z., Šmigura, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: Vrbovský
Návrh schválený
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Ľuptáková, Zuzana Chovancová
overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír Vrbovský, Ing. Marek Šmigura, PhD.
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Informácia o overení zápisnice z posledného rokovania OZ:
Starosta – k dnešnému dňu bola zápisnica zo zasadnutia OZ 14.08.2018 overená obidvoma
overovateľmi
K bodu 3 - Informácia o plnení uznesení OZ
Starosta informoval poslancov, že na poslednom zasadnutí OZ nebola žiadna ukladacia časť.
K bodu 4 - Dni obce Braväcovo - vyhodnotenie
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Gašperanová – tlmočila poďakovanie pani Strelcovej, že im obec umožnila stánok
s občerstvením, skonštatovala, že z jej pohľadu to bolo dobré, najviac ľudí sedelo, keď
vystupovali deti a odozvy počula dobré
Vrbovský – je za to aby sa to robilo každoročne, ale navrhol by do budúcna zafixovať nejaký
stabilný termín
Gašperanová – odporučila by hľadanie kapiel skôr, možno už v decembri
Starosta – všetko závisí od financií, čo sa týka termínu už je to na rozhodnutí nových
poslancov, teraz to vyšlo na ten istý termín ako vlani
Ľuptáková Z. – pred Dňami obce som počula rôzne názory, ona je za to aby bývali Dni obce,
lebo ľudia by sa mali stretávať, nápad s gulášom za 1€ bol dobrý, poplatok 1€ nie je vysoký
a potom je to spravodlivé
K bodu 5 – Komunálne voľby 2018
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Starosta - informoval poslancov, že menoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pani
Mgr. Máriu Ľuptákovú. Obec plní úlohy podľa harmonogramu organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Ďalej informoval poslancov,
že sa bude uchádzať o post starostu obce aj na nasledujúce obdobie.
K bodu 6 – Rekonštrukcia MŠ Braväcovo – schválenie výšky spolufinancovania
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Starosta – obci bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu MŠ na
zníženie energetickej náročnosti vo výške 100 000 € (nakoľko ešte nebolo rozhodnuté
o veľkom projekte, ktorý bol podaný sa SIAE vo výške 300 000€) prebehlo verejné
obstarávanie na stavebné práce, kde bola vysúťažená cena vo výške 145 781,89 € s DPH.
Z uvedeného dôvodu je na rozhodnutí OZ, či sa vzniknutý rozdiel dofinancuje v roku 2019.
Rozprava:
Poslanci sa v rozprave zhodli, že sú za to, aby sa to spravilo čím skôr a súhlasia
s dofinancovaním v roku 2019.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
dofinancovanie stavby „Rekonštrukcia MŠ Braväcovo“ v zmysle Zmluvy o dielo č.
66/2018/PS vo výške 40 518,89 EUR v roku 2019
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Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková Z., Šmigura, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 7 – Oprava MK Podholie po budovaní kanalizácie v roku 2017 – začiatok prác
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Rozprava:
Poslanci sa v rozprave zhodli, že sú zato, keď sa robí teraz oprava miestnej komunikácie, aby
sa v križovatke M. Šperka, J. Gašperan vybudoval odvodňovací rigol s liatinovým roštom 150
mm
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo
1. Schvaľuje
dofinancovanie „Opravy miestnej komunikácie Hore Hrádzou a v časti obce Podholie“
2. Schvaľuje
vybudovanie odvodňovacieho rigolu s liatinovým roštom, šírka 150 mm, s osadením do
betónového lôžka
Hlasovanie:
Za: Gašperanová, Vrbovský, Ľuptáková Z., Šmigura, Srnka
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Návrh schválený
K bodu 8 – Výstavba kanalizácie v roku 2018
Starosta informoval poslancov o výstavbe kanalizácie v roku 2018
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, Vrbovský, Ľuptáková Z., Šmigura, Srnka) vzali na
vedomie správu starostu obce
K bodu 10 – Rôzne
Vrbovský – ľudia málo separujú odpad, keby sa spravilo napríklad tak , že ten kto separuje
by platil podstatne menej za komunálny odpad, potom by sa ľudia zamysleli a separovali by
viac, čiže uvažovať nad tým, ako diferencovať ľudí, ktorí separujú a ktorým sa nechce
Šmigura – keby sa platilo za komunálny odpad ako napr. v Rakúsku veľa, tak ľudia by
vyložili málo odpadu, možno budúce vedenie bude rozmýšľať nad lístkami, na jednu osobu
jeden lístok, jedna kuka nádoba, domácnosť dostane obmedzený počet lístkov a ak to
presiahne, musí si dokúpiť lístky, inak ich nenaučíme separovať
Starosta – my sme v letných mesiacoch urobili verejné obstarávanie na službu odvozu odpadu
a vysúťažili sme nižšiu cenu ako máme dnes. Víťaz je Brantner Gemer. Nie je jednoduché
nájsť lacnú firmu. Separovaný odpad nestojí obec nič. Starosta vysvetlil lístkový systém na
Heľpe, kde ho majú, žiaľ niektorí si lístky doplatia, a niektorí vyhodia v noci smeti do
školských kontajnerov, alebo robia čierne skládky za obcou.
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Pohančaníková – robím hlavnú kontrolórku v Pohorelej, je to s tým heľpianskym lístkovým
systémom veľký problém, lebo chodia sypať tie smeti do Pohorelej, Polomky, ona
neodporúča tento systém a na Polomke odmeňujú za separovanie pri platbe KO zľavou 2€ na
osobu
Starosta – lenže Polomka ma svoj zberný dvor a separovaný odpad zbiera ako zberová
spoločnosť, čiže obec
Srnka – lenže ako zistíš kto separuje, niekto nekupuje plastové fľaše a potom nemá odpad
Srnka – ku kanálu, už sa vie, kde sa bude zem vyvážať?
Starosta – lepšie miesto ako za Skalku ja neviem určiť
Vrbovský – nemalo by byť toto predmetom činnosti zhotoviteľa?
Starosta – v zmluve o dielo je napísané, že objednávateľ určí skládku zeminy max. do 1 km
Vrbovský – pre občanov bolo vyhlásené, že kade ide obchádzka, ale pre cudzích šoférov by
bolo dobré vyznačiť na ceste obchádzku
Srnka – v Hrádzi by sa zišlo popri ceste obsekať konáre, ktoré už zasahujú do cesty
Starosta – vyčistíme to
K bodu 11 – Interpelácie
Nikto nevystúpil
K bodu 12 – doplnený bod program „Wifi pre Teba“
Písomný materiál bol zaslaný poslancom emailom a tvorí prílohu zápisnice
Starosta – doporučuje, aby sa dala spracovať žiadosť tej spoločnosti, lebo za vypracovania
projektu a montáž si nepýtajú nič, je za to aby sme do toho išli
Gašperanová – mne sa nepáči robiť wifi zónu, lebo tam budú sedieť deti, ktoré budú len ťukať
do mobilu. Radšej nech deti behajú, a v tejto dobe majú všetci v mobile dáta.
Vrbovský – pre starších občanov je to bezpredmetná vec, mladí majú v mobiloch dáta
Šmigura – treba ísť s dobou, tiež nemám rád, keď ťukajú deti do mobilu, ale zasa aj keď je
niekto sociálne slabší tak to vyžije a ak je taká možnosť, že je to ozaj zadarmo, alebo s nízkou
spoluúčasťou, je za
Gašperanová – tu už nie je dom, ktorý nemá wifi, tam budú len deti
Starosta - z vyjadrenia poslancov vyplynulo, že si nedáme spracovať žiadosť a nepôjdeme do
projektu, nebudem dávať o tom ani hlasovať
K bodu 13 – 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:
Ing. Vladimír Vrbovský, overila dňa:
Ing. Marek Šmigura, PhD., overil dňa:
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