Obecný úrad, 941 31 Branovo č. 46
Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Branove
Termín konania:
Miesto konania:
Prítomní:

09.12.2016
Obecný úrad v Branove
podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
Prítomných privítala a rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce
Ing. Andrea Šulíková.
Starostka zisťovala uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva. Z 5 poslancov sú
prítomní 4 poslanci a 1 neprítomný. Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka navrhla za overovateľov zápisnice poslanca Ing. Juraja Mellena
a poslankyňu Ivetu Mokrášovú. Za členov návrhovej komisie navrhla poslanca Michala
Fülöpa a poslankyňu Andreu Harmadyovú. Starostka pristúpila k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanec Ing. Juraj Mellen a poslankyňa Iveta
Mokrášová.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanec Michal Fülöp a poslankyňa Andrea
Harmadyová.
Starostka navrhla za zapisovateľku z rokovania obecného zastupiteľstva Mgr. Katarínu
Holubovú.

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec, ktorý predkladá správu.
Návrhová komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie
predložila a znenie uznesenia v priebehu rokovania vypracovala starostka obce,
Ing. Andrea Šulíková.
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3. Návrh na schválenie programu
Starostka predložila návrh programu:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2016
7. Priority obce v roku 2017
8. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
9. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
11. Všeobecné záväzné nariadenie obce Branovo č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Schválenie kúpnej zmluvy
13. Zmluva o použití poskytnutej dotácie
14. Nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku
15. Schválenie kuriéra na doručovanie písomností obce
16. Odmeny poslancom a členom komisií
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Po prečítaní návrhu programu vyzvala starostka poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu
návrhov na zmenu programu zasadnutia. Doplňujúci bod do programu nemal nikto z
prítomných. Poslanci schválili nasledovný program:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu
6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2016
7. Priority obce v roku 2017
8. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
9. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
11. Všeobecné záväzné nariadenie obce Branovo č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Schválenie kúpnej zmluvy
13. Zmluva o použití poskytnutej dotácie
14. Nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku
15. Schválenie kuriéra na doručovanie písomností obce
16. Odmeny poslancom a členom komisií
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17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje predložený program.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

4. Kontrola uznesení
V tomto bode programu pani starostka skonštatovala, že nie je žiadna kontrola
uznesení z predchádzajúceho obdobia.
5. Úprava rozpočtu
Starostka obce oboznámila poslancov o tom, že bolo potrebné upraviť rozpočet za
III.Q 2016. Je potrebné schváliť presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu pri čom sa menia rozpočtové príjmy a výdavky. Rozpočet bol upravený
rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Toto
rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému
rozpočtu,
čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtových výdavkov. Rozpočtové
opatrenie č. 2/2016 dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce sa spýtala
poslancov či majú pripomienky. Poslanci nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2/2016.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Schválenie plnenia rozpočtu k 30.09.2016
Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka sa spýtala
poslancov či majú pripomienky k plneniu rozpočtu. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje plnenie rozpočtu k 30.09.2016.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0
7. Priority obce v roku 2017
V tomto bode programu starostka predložila poslancom návrh o prioritách obce v roku
2017. Ide o rôzne investičné a neinvestičné akcie, ktoré je potrebné v našej obci dokončiť.
Zahrnuté sú tu aj finančné príspevky, pri ktorých je potrebné si určiť, že kde budú použité.
Starostka obce bližšie oboznámila poslancov s prioritami obce, ktoré rozdelila na investičné
a neinvestičné.
Medzi investičné priority zaradila:
- dobudovanie rekonštrukcie chodníka popri hlavnej ceste od autobusovej zastávky až po pána
Feketeho. Ide o dosť nákladnú akciu, čo sa týka výkopových prác, nákupu makadámu,
obrubníkov a úpravy svahu. Chodník plánujeme budovať smerom od zastávky, keďže ide
o takmer rovnú plochu, ktorú je jednoduchšie vybudovať. Bude potrebné osadiť zábradlie na
okraj cesty, kde je mostík,
- rekonštrukciu verejného osvetlenia na hlavnej ceste. Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia vo výške 11 000,00 EUR. Na tejto akcii musí mať obec 10 % spoluúčasť
na financovaní,
- oprava a rekonštrukcia obecnej kuchynky, ktorá bude zriadená v bývalej miestnosti po
kaderníčke,
- nákup traktorovej kosačky. Je potrebné zakúpiť takýto typ kosačky, keďže máme málo
zamestnancov a veľké plochy na kosenie,
- v prípade schválenia finančného príspevku z programu Obnovy dediny sa dobuduje chodník
a výsadba zelene v centre obce,
- úprava terénu na ihrisku, vybudovanie lavičiek, nátery na zábradlí a náter futbalových brán,
- osadenie náučných tabúľ.
Neinvestičné akcie:
- usilovať sa o účasť na projekte v rámci výzvy na rekonštrukciu kultúrneho domu,
- príprava projektu zberného dvora,
- projekty MAS.
Pani starostka poznamenala, že priority obce boli zohľadnené aj v rozpočte na rok 2017.
Pán Michal Fülöp navrhol ako ďalšiu prioritu rozšírenie sály kultúrneho domu. K jeho návrhu
sa priklonil aj poslanec Ing. Juraj Mellen. Pani starostka ich návrh zobrala na vedomie
a zároveň navrhla, aby sa táto priorita zaradila až do nasledujúceho roka, keďže priority obce
v roku 2017 sú urgentnejšie a v rozpočte sa nerátalo s rozširovaním sály kultúrneho domu.
Pani starostka ešte poznamenala, že dôležitejšie ako rozširovanie kultúrneho domu je riešenie
havarijného stavu hygienických zariadení na Obecnom úrade, ústredného kúrenia, žumpy,
vody a pod. Ďalej navrhla, aby sa na rozširovanie sály kultúrneho domu nepoužili vlastné
financie, ale aby sme sa snažili o získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov.
Napokon sa prítomní poslanci priklonili k návrhu starostky obce. Poslanci k ostatným
prioritám nemali žiadne pripomienky a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje priority obce na rok 2017.
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Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0
8. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, Ing. Silvii
Abrahámovej, aby podala odborné stanovisko k návrhu viacročnému rozpočtu obce Branovo
na roky 2017, 2018 a 2019. Stanovisko Ing. Silvii Abrahámovej je súčasťou príloh zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu viacročnému rozpočtu obce Branovo na roky 2017 -2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 -2019
Starostka obce poznamenala, že návrh viacročného rozpočtu dostali poslanci ako
materiál do rokovania. Pani starostka podotkla, že priority obce, ktoré boli schválené
v predchádzajúcom bode, sú už zohľadnené v navrhovanom rozpočte. V prípade
mimoriadnych alebo neočakávaných udalostí sa rozpočet bude upravovať rozpočtovými
opatreniami. Poslanci nemali k návrhu viacročného rozpočtu žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove:
1. schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry,
a) bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
2. berie na vedomie rozpočet obce na roky 2018 a 2019 vrátane jeho programov v členení
podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry,
3. splnomocňuje starostku obce Branovo vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu
rozpočtového roku 2017 v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu § 14 ods. 2 zákona NR SR č.
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce,
Ing. Silvii Abrahámovej, aby oboznámila prítomných poslancov s plánom kontrolnej činnosti
na I. polrok 2017. Poslanci k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky nemali žiadne
pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce je
súčasťou príloh zápisnice.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

11. Všeobecné záväzné nariadenie obce Branovo č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady dostali poslanci ako materiál do obecného zastupiteľstva. Toto VZN
v podstate kopíruje VZN č. 5 o daniach a poplatkoch. S tým rozdielom, že bola doplnená daň
z ubytovania, ktorú by mal platiť každý, kto ubytováva ľudí za odplatu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

12. Schválenie kúpnej zmluvy
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava sa na nás ako vlastníka obrátila so žiadosťou
o uzatvorenie Kúpnej zmluvy na pozemok pod transformačnou stanicou, ktorej výstavba bola
realizovaná v rámci stavby NZ_Branovo-TS 0008-011, TS 0008-12-VNV, VNK, TS, NNV,
NNK. Geometrickým plánom boli odčlenené nové pozemky. Pozemok reg. parc. KN „C“
parc. č. 376/228 o výmere 9 m2 a parc. č. 376/229 o výmere 27 m2 a pozemok reg. KN „C“
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parc. č. 108/4 o výmere 9 m2 a parc. č. 108/5 o výmere 25 m2. Kúpna cena za pozemok bola
stanovená vo výške 5,00 EUR/m2.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje:
1. spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov uzavretím kúpnej zmluvy priamym predajom s kupujúcim
Západoslovenská distribučná a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518,
zapísaná v OR BA I. odd. Sa vl. č. 3879/B, nehnuteľného majetku obce, a to pozemky vedené
katastrom nehnuteľností pre kat. úz. Branovo vo vlastníctve Obce Branovo vedené na liste
vlastníctva číslo 1:
a) ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu par. číslo
42/102 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2,
zameranej geometrickým plánom číslo 202/2016 zo dňa 09.09.2016, z ktorej bola
odčlenená výmera 9m 2 a vznikla nová CKN par. číslo 108/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9 m2, ako aj výmera 25 m2 a vznikla nová CKN par. číslo
108/5 – ostatné plochy vo výmere 25 m2,
b) ako parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par. číslo
376/104 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17978 m2,
zameranej geometrickým plánom číslo 203/2016 zo dňa 09.09.2016, z ktorej bola
odčlenená výmera 9 m2 a vznikla nová CKN par. číslo 376/228 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9 m2, ako aj výmera 27 m2 a vznikla nová CKN par. číslo
376/229 – ostatné plochy vo výmere 27 m2,
2. kúpnu zmluvu v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) ako aj e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uzavretú medzi Obcou Branovo ako predávajúcou
a Západoslovenská distribučná a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO
36 361 518, zapísaná v OR BA I. odd. Sa vl. číslo 3879/B, ako kupujúcim, na predaj
nehnuteľného majetku obce, a to pozemky vedené katastrom nehnuteľností pre kat. úz.
Branovo vo vlastníctve Obce Branovo vedené na liste vlastníctva číslo 1:
a) ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc. číslo
42/102 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2 ,
zameranej geometrickým plánom číslo 202/2016 zo dňa 09.09.2016, z ktorej bola
odčlenená výmera 9 m2 a vznikla nová CKN parc. číslo 108/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9 m2, ako aj výmera 25 m2 a vznikla nová CKN parc. číslo
108/5 – ostatné plochy vo výmere 25 m2,
b) ako parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. číslo
376/104
2
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17978 m ,
zameranej geometrickým plánom číslo 203/2016 zo dňa 09.09.2016, z ktorej bola
odčlenená výmera 9 m2 a vznikla nová CKN parc. číslo 376/228 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9 m2, ako aj výmera 27 m2 a vznikla nová CKN parc. číslo
376/229 – ostatné plochy vo výmere 27 m2,
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z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci je vlastníkom stavby
transformačnej stanice na pozemku a ide o verejnoprospešnú stavbu,
s kúpnou cenou za nehnuteľnosť pod písm. a) 170 €, s kúpnou cenou za nehnuteľnosť pod
písm. b) 180 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

13. Zmluva o použití poskytnutej dotácie
S pánom Romanom Kalinom bola uzatvorená zmluva o použití poskytnutej dotácie, ktorá
je platná do 31.12.2016. Za rok 2016 obec Branovo poskytla pánovi Kalinovi finančný
príspevok vo výške 129,00 €. Táto suma mu bola vyplatená na základe predložených
dokladov. Do obecného zastupiteľstva prišli dve žiadosti o finančnú podporu. Od pána Kalinu
sme odbržali žiadosť o finančnú podporu na športovú streľbu. Druhá žiadosť je od pani
Moniky Pintérovej, ktorá žiada o finančnú podporu svojej dcéry, ktorá aktívne hráva florbal
a v tejto hre dosahuje výborné výsledky. Žiadosti sú súčasťou príloh. Starostka konštatovala,
že je potrebné, aby obec podporovala našich občanov, ktorí robia dobré meno našej obci.
S finančnou podporou sa rátalo aj v rozpočte, kde bola rozpočtovaná sumu 500,00 € príspevok jednotlivcovi. Doteraz sme príspevok jednotlivcovi poskytovali prostredníctvom
zmluvy o použití poskytnutej dotácie, ale je lepšie, ak má obec prijaté Všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní dotácií. Momentálne je potrebné zobrať tieto žiadosti len na
vedomie, keďže obec nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií.
Na začiatku roka bude potrebné toto VZN schváliť a následne potom sa buď evidované
žiadosti schvália alebo neschvália.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácií.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

14. Nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku
Obec Branovo eviduje nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku vo výške
390,11 €. Z tohto eviduje 215,00 € nedoplatok na smetiach a 175,11 € nedoplatok na daniach.
Neplatičom sú pravidelne zasielané výzvy na zaplatenie. Zoznam neplatičov je súčasťou
príloh.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove berie na vedomie nedoplatky na miestnych daniach
a miestnom poplatku.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0
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15. Schválenie kuriéra na doručovanie písomností obce
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o tom, že od januára 2017 obec
prechádza pod nový program o miestnych daniach a poplatkoch. Budú sa tlačiť nové
rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch. Po vytlačení musia byť rozhodnutia hneď aj
všetkým poplatníkom doručené. Doteraz to fungovalo tak, že rozhodnutia síce boli vytlačené,
ale neboli každému odoslané. Rozhodnutia sa posielali len tým, ktorí v Branove nebývajú.
Ostatní občania chodili svoje dane a poplatky platiť na obecný úrad priebežne počas roka
a po zaplatení im bolo vydané rozhodnutie aj s potvrdením o zaplatení. V novom programe
bude potrebné zadávať dátum odoslania rozhodnutia, dátum jeho prevzatia a do 15 dní od
prevzatia musí byť toto rozhodnutie aj uhradené. Ak do 15 dní nebude uhradené automaticky
program začína rátať penále, ktoré budeme musieť od občanov vyberať. Aby obec ušetrila
finančné prostriedky pri doručovaní rozhodnutí a nemusela ich posielať cez Slovenskú poštu,
tak si môžeme určiť nejakého obecného kuriéra, ktorý bude mať na starosti doručovanie
týchto rozhodnutí. Kuriérom môže byť niekto zo zamestnancov. Poslanci s návrhom súhlasili
a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove schvaľuje kuriéra na doručovanie písomností obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

16. Odmeny poslancom a členom komisií
Odmeňovanie poslancov, členov komisií a zástupcu starostu je upravené v zásadách
odmeňovania a schválené obecným zastupiteľstvom. Zástupca starostu má nárok na odmenu
vo výške 35,00 € za jedno sedenie a poslanci vo výške 20,00 € za jedno sedenie obecného
zastupiteľstva. Na základe evidencii o účasti zástupcu starostu a poslancov na obecných
zastupiteľstvách im boli pridelené nasledovné odmeny: zástupca starostu Ing. Juraj Mellen
175,00 €, poslanci Michal Fülöp a Andrea Harmadyová 100,00 €, Miloš Gašparík
60,00 €, Iveta Mokrášová 80,00 € a Martin Šabík 20,00 €. Starostka navrhla poslancom a
zástupcovi starostu navýšiť celkovú odmenu vo výške dvojnásobku odmeny, ktorú majú za
sedenia na obecných zastupiteľstvách. V konečnom dôsledku sú odmeny poslancov
a zástupcu starostu v takomto znení: Ing. Juraj Mellen 350,00 €, Michal Fülöp a Andrea
Harmadyová po 200,00 €, Miloš Gašparík 120,00 € a Iveta Mokrášová 160,00 €.
Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií zriadených pri obecnom úrade, aby
predniesli svoj návrh o udeľovaní odmien pre ich jednotlivých členov. Predseda komisie pre
ochranu verejného poriadku a životného prostredia, Michal Fülöp, nenavrhol pre členov
komisie žiadne odmeny. Poslanec Ing. Juraj Mellen, ktorý je predsedom komisie pre financie,
rozpočet a výstavbu, taktiež nenvarhol žiadne odmeny pre členov komisie. Odmeny neboli
udelené ani členom komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Branove:
a) schvaľuje odmeny pre zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v znení –
 Ing. Juraj Mellen 350,00 €
 Andrea Harmadyová 200,00 €
 Miloš Gašparík 120,00 €
 Michal Fülöp 200,00 €
 Iveta Mokrášová 160,00 €
 Martin Šabík 20,00 €
b) neschvaľuje odmeny členov komisií, ktoré sú zriadené pri obecnom úrade.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4

Proti: 0 Zdržali sa: 0

17. Informácie
Starostka obce informovala prítomných poslancov o nasledovných dianiach v obci:
1. Dokončil sa chodník do kolónie.
2. Ukončili sa búracie práce budovy na ihrisku. Odviezla sa suť a všetok neporiadok.
Pripravuje sa úprava terénu. Na jar sa začne kosiť celý priestor nad ihriskom, plochy
pri potoku a samozrejme aj samotné ihrisko. Na stĺp sa doplní lampa. Opravia sa
lavičky. Vysadia sa stromy a tráva. Tento priestor sa bude udržiavať ako športový
areál.
3. V prípade nepriaznivého počasia sa budú robiť práce na obecnej kuchynke, ktorá bude
v bývalej miestnosti po kaderníčke. V sále kultúrneho domu sú na strope dve veľké
nepotrebné svietidlá, ktoré by sme chceli spíliť. Na javisku sú celé steny roztečené
ešte z obdobia, keď zatekala stará strecha. Plánujeme tieto steny vymaľovať, závesy
oprať, kolieska aj železá ponatierať.
4. Neustále sa upratuje a čistí obec.
5. Pred našimi svätými sa kosil a upratoval celý cintorín.
6. V centre obce sme urobili vianočnú výzdobu. Po celej hlavnej ceste sa namontovalo
vianočné osvetlenie.
7. Pripravujeme verejné obstarávanie na verejné osvetlenie, na ktoré sme dostali dotáciu
11 000,00 €, ale musíme použiť aj vlastné finančné prostriedky.
8. Po kontrole predložených dokladov by sme mali dostať 8 000,00 € z Úradu vlády SR
na dokončenie pešej zóny v katastri obce. Ak budú všetky predložené doklady
v poriadku, tak peniaze by sme mali dostať ešte do konca tohto roka.
9. Dňa 30.10.2016 sme podali žiadosť o dotáciu v Programe obnovy dediny, kde
môžeme získať 5 000,00 €.
10. Do konca januára 2017 sa bude podávať žiadosť na kamerové systémy, kde môžeme
získať 600,00 € z Ministerstva vnútra.
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11. Bude sa podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozvoja vidieka
v programovacom období 2014-2020. Ide o projekt „rekonštrukcia KD“ v Branove.
Výzva bude zverejnená v apríli 2017.
12. Pripravuje sa Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční 16.12.2016. So svojím
programom vystúpia deti MŠ a ZŠ. Oslovené boli aj deti z iných obcí a miest, ktoré
spestria vianočný program svojím talentom. O občerstvenie bude postarané. Bude sa
podávať kapustnica a zamestnankyne škôlky upečú záviny.
13. Dňa 31.12.2016 sa bude tradične vítať Nový rok. Vítanie nového roka bude spojené so
silvestrovským ohňostrojom a novoročnou vatrou.
14. V prípade zimnej kalamity máme prisľúbený traktor zo ZAD Dvory nad Žitavou.
15. Pripravuje sa 3. ročník Branovského plesu, ktorý sa uskutoční 21.01.2016.
16. Na internetovej stránke našej obci sa neustále pracuje. Ak má niekto návrhy na
vylepšenie, doplnenie nejakých informácií radi ich privítame. Na stránku zverejníme
dotazník záujmu o nájomné byty v obci Branovo. Ďalej pracujeme na záložke, kde by
sme chceli verejne poďakovať všetkým sponzorom.

18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp navrhol výrub suchých stromov v obci nakoľko je vegetačné
obdobie. Zároveň poprosil pani starostku, aby vybavila povolenie na výrub.
2. Pán Ing. Juraj Mellen pochválil nápad pani starostky, ktorá popriala v novom roku
veľa šťastia, zdravia, úspechu všetkým obyvateľom prostredníctvom kalendára, ktorý
bol doručený do každej domácnosti v obci. Ďalej navrhol, aby sa na internetovej
stránke našej obci zverejnilo, že na Obecnom úrade sú k dispozícii magnetky,
cyklomapy, CD Vladimíra Mellena, kniha o Branove.
3. Ďalej pani starostka informovala prítomných o tom, že obec dostala ponuku od jednej
firmy, ktorá bude vydávať knihu s názvom Modré z neba. V tejto knihe budú
zverejnené informácie o rôznych obciach. Kniha bude obsahovať aj fotky a naša obec
by bola spomenutá asi na jednej strane. Za 15 kníh by sme museli zaplatiť 250,00 €.
Poslanci o túto ponuku nemajú záujem.
4. Poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol vecnú odmenu pre tých, ktorí sa aktívne zúčastňujú
na všetkých obecných akciách. Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili. Zároveň pán
poslanec Ing. Mellen mal pripomienku na cenu silvestrovského ohňostroja, aby sa
nabudúci rok kúpil lacnejší.
5. Pani poslankyňa Iveta Mokrášová prisľúbila sponzorovanie kapustnice, ktorá sa bude
podávať na Vianočnej akadémii.
6. Zabezpečenie dreva na novoročnú vatru bude v réžii poslancov Ing. Juraja Mellena
a Michala Fülöpa.
7. Pani starostka sa informovala na záujem zorganizovania Štefanskej zábavy, ktorú
zvykli každoročnej organizovať poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanci
o organizáciu Štefanskej zábavy nemajú záujem.

19. Záver
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Starostka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončila.

V Branove, dňa: 09.12.2016
Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

.......................................................................
Starostka obce: Ing. Andrea Šulíková
v. r.

..................................................................
Overovateľ zápisnice: Iveta Mokrášová
v. r.

........................................................................
Overovateľ zápisnice: Ing. Juraj Mellen
v. r.
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Prílohy:
1. Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
2. Prezenčná listina
3. Úprava rozpočtu
4. Plnenie rozpočtu k 30.09.2016
5. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
6. Návrh viacročného rozpočtu obce Branovo 2017 - 2019
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Branovo č. 2/2016
9. Žiadosť o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a prerokovanie v zastupiteľstve
10. Kúpna zmluva s kúpnou cenou za nehnuteľnosť 180,00 €
11. Kúpna zmluva s kúpnou cenou za nehnuteľnosť 170,00 €
12. Zmluva o použití poskytnutej dotácie
13. Žiadosť o finančnú podporu mojej dcéry
14. Žiadosť o finančnú podporu na športovú streľbu
15. Zoznam neplatičov
16. Evidencia účasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016
17. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Branove
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