Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Branovo
konaného dňa 23.02.2018 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Poslanci: Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp,
Miloš Gašparík, Andrea Harmadyová
Neprítomní:
Iveta Mokrášová – poslakyňa
Ďalší prítomní: Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce
Mgr. Katarína Holubová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2017
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2017
7. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
9. Voľba prísediaceho na súde na obdobie 2018-2022
10. Schválenie spôsobu predaja pozemku
11. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja
športu na rok 2018
13. Duatlon Branovo 2018
14. Výzva LEADER NSK
15. Dokončenie rekonštrukcie chodníka
16. Aleja stromov za kostolom
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Andrea Šulíková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je štyri a jeden je neprítomný. Keďže
je prítomná nadpolovičná väčšina, tak OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Miloš Gašparík a Ing. Juraj Mellen
Návrhová komisia:
Andrea Harmadyová a Michal Fülöp
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Holubová
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce, Ing. Andrea Šulíková.
K bodu 3. Návrh na schválenie programu
Starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu programu
zasadnutia. Doplňujúci bod a návrh na zmenu programu nemal nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie č. 151/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2017
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2017
7. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
9. Voľba prísediaceho na súde na obdobie 2018-2022
10. Schválenie spôsobu predaja pozemku
11. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora rozvoja
športu na rok 2018
13. Duatlon Branovo 2018
14. Výzva LEADER NSK
15. Dokončenie rekonštrukcie chodníka
16. Aleja stromov za kostolom
17. Informácie
18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
19. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu predložila starostka obce, Ing. Andrea Šulíková. Bolo potrebné
upraviť výdavkový rozpočet za 4.Q 2017. Je potrebné schváliť zmenu rozpočtu Obce Branovo
vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.,
konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 dostali poslanci
ako materiál do rokovania OZ. Poslanci k úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 152/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 od. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
2. zmenu rozpočtu Obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2017, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2017
Plnenie rozpočtu dostali poslanci ako materiál do rokovania OZ. Poslanci k plneniu rozpočtu
k 31.12.2017 nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 153/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.12.2017.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2017
V tomto bode programu starostka obce predložila prítomným poslancom inventúrny súpis
pokladne k 31.12.2017, ktorý dostali poslanci aj ako materiál do rokovania OZ. K 31.12.2017
bola zistená pokladničná hotovosť vo výške 308,25 € a pokladničná hotovosť podľa
pokladničnej knihy bola vo výške 308,25 €. Rozdiel medzi zistenou skutočnou pokladničnou
hotovosťou a účtovnou pokladničnou hotovosťou bol vo výške 0,00 €. Prítomní poslanci
nemali k inventúrnemu súpisu pokladne žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
3

Uznesenie č. 154/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
inventúrny súpis pokladne k 31.12.2017
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2017
V tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Silvii
Abrahámovej, aby predložila správu o výsledku kontroly za II. polrok 2017. K správe
o výsledku kontroly nemali poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 155/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly za II. polrok 2017.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
V tomto bode programu starostka obce opäť odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce,
Ing. Silvii Abrahámovej. Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným poslancom správu
o kontrolnej činnosti za rok. K správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok nemali
prítomní poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 156/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 9. Voľba prísediaceho na súde na obdobie 2018-2022
V tomto bode programu Ing. Andrea Šulíková informovala prítomných poslancov o žiadosti
o zvolenie prísediacich na súde, ktorú sme obdržali dňa 08.02.2018. Prísediaci na súde sa
volia na 4-ročné obdobie 2018-2022. Prísediacich volí obecné zastupiteľstvo v obvode
príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú
v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. V minulosti tento
post zastával pán Ing. Marek Polák. Po konzultácii s pracovníčkou súdu s pani
Mgr. Tinákovou sme dospeli k záveru, že pán Ing. Marek Polák sa v minulosti osvedčil ako
prísediaci na súde a preto nás žiadali, aby bol pán Ing. Marek Polák opäť oslovený, či by aj
naďalej bol ochotný zastávať tento post. Pán Ing. Marek Polák prijal funkciu prísediaceho na
súde a Okresný súd Nové Zámky súhlasil s jeho zvolením na obdobie rokov od 2018 do 2022.
Je potrebné, aby jeho voľbu schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Poslanci k návrhu kandidáta
nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 157/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
volí
v zmysle ust. § 140 ods. 3 zákona číslo 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ing. Mareka Poláka za prísediaceho s pridelením pre Okresný súd Nové Zámky na obdobie
štyroch rokov s tým, že funkcie sa ujme dňom zloženia sľubu.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Schválenie spôsobu predaja pozemku
Starostka obce predložila poslancom žiadosť od pána Ing. Romana Miháleka, ktorá bola na
Obecný úrad doručená dňa 21.02.2018. Pán Ing. Mihálek sa na nás obrátil so žiadosťou
o vyjadrenie sa k možnosti odkúpenia pozemku ako susedného pozemku E parcely číslo
16/203. Vlastníkom pozemku je Obec Branovo, ktorého výmera je 1 624 m2. Pán
Ing. Mihálek svoju žiadosť odôvodnil tým, že ako budúci vlastník nehnuteľnosti so súpisným
číslom 100 na území Obce Branovo uvedených na LV č. 690, ktorá susedí s daným pozemok
by chcel horeuvedený pozemok využívať ako záhradu. Pokiaľ by bol schválený zámer
odpredať pozemok, tak by musel byť dodržaný nasledovný postup. V prvom rade obec musí
zverejniť zámer predaja svojho majetku a spôsob jeho predaja zverejniť na obecnej úradnej
tabuli, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Zároveň je potrebné zverejniť termín
na doručenie cenových ponúk a to v uzavretej obálke s označením „cenová ponuka“. Takýmto
spôsobom je možné predať majetok obce, ktorého cena podľa znaleckého posudku je nižšia
ako 40 000,00 €. Prijaté cenové ponuky možno vyhodnotiť na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva. K tomuto bodu starostka otvorila diskusiu a vyzvala poslancov, aby vyjadrili
svoj názor. Do diskusii sa prihlásil pán Michal Fülöp, ktorý s odpredajom pozemku súhlasil,
pretože pozemok sa nachádza na mieste, kde obec nemá priamy prístup. Starostka obce
taktiež potvrdila, že spomínaný pozemok nie je pre obec strategický a je potrebné stanoviť
podmienky za akých by bol pozemok odpredaný. Napokon ešte poznamenala, že pozemok sa
nachádza vedľa pozemku kamenárstva a bolo by vhodné, keby bol využívaný aj naďalej na
účely pre fyzické osoby nakoľko sa pozemok nachádza v obytnej zóne. Poslanci k zámeru
odpredať pozemok nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 158/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákona o majetku obcí, zámer odpredať majetok obce priamym predajom najmenej za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej podľa osobitného predpisu, odpredať pozemok
vedený v katastrálnom území Branovo vo vlastníctve Obce Branovo vedený na liste
vlastníctva č. 878 ako parcela registra „E“ vedený na mape určeného operátu parcela číslo
16/203 – orná pôda vo výmere 1624 m2 umiestnením v zastavanom území obce.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Dňa 13.12.2017 bolo na Obecný úrad doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka, Opatrenie 7 - Podopatrenie 7.2 - Aktivita 3 – zlepšenie vzhľadu obcí - úprava
a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. Maximálna výška nenávratného
finančného príspevku je 38 249,88 €. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a dnes nám bola
doručená zmluva na podpis. Po oboznámení poslancov so schválenou dotáciou sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 159/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe podpora
rozvoja športu na rok 2018
V tomto bode programu informovala starostka obce o tom, že dňa 02.01.2018 bola vypísaná
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na
rok 2018“. Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 05.03.2018. Program zahŕňa
nasledovné podprogramy:
1. Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi
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2. Výstavba detských ihrísk
3. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. Nákup športovej výbavy
Začali sme vypracovávať žiadosť o poskytnutie dotácie na podprogram číslo 1. Výstavba
multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi. Príspevok je od 35 000,00 € do
40 000,00 €. Výdavkový rozpočet bol vypracovaný na 49 439,20 €. To znamená, že
9 439,20 € by bolo hradených z vlastných zdrojov obce. Externé firmy žiadajú za
vypracovanie projektu 390,00 €. Nakoľko je to dosť vysoká suma žiadosť vypracujeme na
obecnom úrade v zmysle podmienok výzvy. K vypracovaniu žiadosti a k jej podaniu nemali
poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 160/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
podať žiadosť o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Duatlon Branovo 2018
Starostka obce oboznámila poslancov s plánom usporiadať v našej obci „Duatlon 2018“. Táto
myšlienka vzišla pri spolupráci s pánom Ing. Františkom Bernátom, ktorý už v minulosti
takéto preteky v spolupráci s obcou organizoval. Preteky sú zaradené do seriálu Slovenského
pohára 2018, čiže ide o celoslovenskú pôsobnosť športovcov. Predbežný termín konania
pretekov je 22.09.2018. V spolupráci s pánom Ing. Bernátom by sme sa postarali
o organizačné veci s tým, že by sme spojili náš tradičný „Branovský beh“ s „Duatlonom
2018“, čím by vznikol ucelený športový program na celý deň pre všetkých priaznivcov športu.
Pán Ing. Bernát nám poskytol približnú kalkuláciu výdavkov a príjmov na duatlon. Predbežné
výdavky na duatlon sú vo výške 1 593,07 €, ktoré by sme mali vykryť z príjmov zo
štartovného pre športovcov a z príjmov od sponzorov. Jednalo by sa o veľký projekt a bolo by
dobré, aby sa tohto projektu zúčastnilo čo najviac osôb či už vy poslanci, zamestnanci obce
alebo rôzni dobrovoľníci buď formou získania sponzorských príspevkov, s výpomocou na
trati, s prípravou občerstvenia alebo ako členovia prípravného tímu. V tomto bode programu
bola otvorená diskusia. Pán poslanec Michal Fülöp súhlasil s usporiadaním duatlonu, pretože
v minulosti bol už v obci organizovaný a mal pozitívny ohlas aj medzi občanmi našej obce.
Potrebné je zohnať dostatok ľudí na výpomoc. Starostka obce na záver poznamenala, že keď
súhlasíte s usporiadaním duatlonu, tak aby ste sa ako poslanci zúčastnili aj na príprave
a usporiadaní tohto náročného projektu. Ostatní poslanci súhlasili s usporiadaním duatlonu
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 161/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
duatlon Slovenský pohár 2018.
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Výzva LEADER NSK
V tomto bode programu Ing. Andrea Šulíková informovala, že MAS – Dvory a okolie sa
uchádzala o získanie štatútu, čím sme mali možnosť čerpať dotáciu z veľkého LEADER-a
NSK, ale štatút nám nebol udelený. Na základe toho bolo podané odvolanie. Zatiaľ nemáme
žiadne informácie o vybavení nášho odvolania. Na poslednom zasadnutí MAS – Dvory
a okolie sme sa dohodli, že pokiaľ nedostaneme štatút, tak využijeme aspoň možnosť sa
uchádzať o dotáciu z malého LEADER-a NSK. Po dohode s ostatnými starostami obcí sme
dospeli k tomu, že každá obec by rovným dielom získala dotáciu vo výške 2 600,00 €, kde
spolufinancovanie v prípade obcí je 5%. Teda celkové fakturované náklady by boli minimálne
2 737,00 €. Bolo by dobré si určiť taký projekt v obci, ktorý by sme v prípade neudelenia
dotácii vedeli realizovať aj bez získanej dotácie. Predbežne bolo potrebné vypracovať projekt
so zameraním sa na zhodnotenie majetku obce. Vypracovala som projekt na rekonštrukciu
obecnej kuchyne, nakoľko už minulý rok začali búracie práce v miestnosti, kde je plánované
vybudovanie obecnej kuchyne a v týchto prácach by sme chceli pokračovať. Samozrejme aj
s vybudovaním ústredného kúrenia na obecnom úrade. V tomto bode programu bola otvorená
diskusia. Poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol podať projekt na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na obecnom úrade, ktoré sú v zlom technickom stave. Pani starostka tento návrh
zamietla, pretože rekonštrukcia sociálnych zariadení je súčasťou už podaného projektu
„Rekonštrukcia KD“, ktorého súčasťou je aj vybudovanie novej žumpy. Pokiaľ nie je urobená
nová žumpa a kanalizácia, tak by som neriešila rekonštrukciu záchodov. Na základe tohto
argumentu poslanci navrhli podať projekt so zameraním sa na vybudovanie ústredného
kúrenia na obecnom úrade. Pani starostka prisľúbila, že zistí či môže byť podaný projekt aj na
vybudovanie ústredného kúrenia. V prípade, že nebude môcť byť tento projekt podaný, tak
podáme projekt na rekonštrukciu obecnej kuchyne. S jej návrhom súhlasili prítomní poslanci
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 162/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
zámer použiť dotáciu a spolufinancovanie 5% na rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Dokončenie rekonštrukcie chodníka
Chodník, ktorý sa začal rekonštruovať minulý rok od hornej autobusovej zastávky sa nestihol
dokončiť. V prípade, že bude možnosť riešiť dokončenie chodníka dodávateľsky, by som Vás
chcela požiadať o schválenie použitia finančných prostriedkov na jeho dokončenie. Potrebné
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je to riešiť z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca Vladimíra Mellena.
Podľa predbežných cenových ponúk je cena práce 6 až 7 € za m2, v čom je zahrnuté
vybetónovanie obrubníkov, časti chodníka, spevnenie svahu, zhutnenie podkladu a uloženie
zámkovej dlažby. V prípade, že nemáte žiadne námietky pristúpili by sme k hlasovaniu.
Poslanci k návrhu pani starostky nemali námietky, ale poslanec Ing. Juraj Mellen navrhol
získať cenovú ponuku z firmy z Bešeňova. Pani starostka prisľúbila, že požiada o túto cenovú
ponuku. Napokon sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 163/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
schvaľuje
zámer dokončiť chodník od hornej autobusovej zastávky a použiť finančné prostriedky na
rekonštrukciu.
Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Aleja stromov za kostolom
Zo dňa 29.01.2015 zo záznamu revízneho technika SPP je uvedené, že v obci Branovo od
súpisného čísla 6 až po kostol číslo 37 chýbalo označenie plynovodu. Na tomto úseku sme
v decembri 2014 vysadili aleju stromov. Keď SPP zistil, že plynovod nie je označený, tak ho
dodatočne vytýčili. Na základe dodatočne vytýčeného plynovodu nám bolo oznámené, aby
sme stromy odstránili, pretože sú zasadené na plynovode a to je v rozpore s Vyhláškou
251/2012 Z. z. § 79 o čom bola obec oboznámená 09.03.2015. Dňa 10.01.2018 nám bolo
oznámené, že firma pána Mariána Šataníka má odstrániť stromy, ale ak chceme, tak si stromy
môžeme presadiť, keď nie tak oni ich vyrúbu. Chcem počuť vaše stanovisko, že pokiaľ bude
potrebné spomínané stromy presadiť, že kde a akým spôsobom, keďže pre obec sú to
neočakávané výdavky pokiaľ bude potrebné objednať JCB na ich presadenie. Poslanec Fülöp
na to reagoval a podľa neho nie je potrebné objednávať JCB. Podľa neho sa budú dať stromy
vyberať ručne. Poslankyňa Harmadyová navrhla presadiť stromy na úsek medzi pánom
Bobčekom a pani Sellárovou. Poslanec Fülöp ich navrhol presadiť pri sochu anjela okolo
márnici. Taký istý názor má aj pani starostka. S ich názormi súhlasil aj poslanec Ing. Mellen.
Poslanec Fülöp ešte navrhol, že stromy by sa mohli presadiť a vytvoriť z nich aleju stromov
na úseku medzi pánom Kačkovičom a pani Imriškou Kodhajovou. Nakoľko stromov je viac
ako 60, tak budú môcť byť presadené do všetkých spomínaných lokalít. Starostka ešte
poznamenala, ak by poslanci chceli kontakt na pána Jakubíka a Maráza, ktorí sú
zamestnancami SPP a riešia tento problém, sú telefónne čísla k dispozícii.
Uznesenie č. 164/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Branovo
berie na vedomie
správu revízneho technika SPP.
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Hlasovanie:

za:
4 (Harmadyová, Ing. Mellen, Fülöp, Gašparík)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Informácie
1. V decembri 2017 sa uskutočnili výruby stromov, na ktoré boli vydané povolenia.
Čistili sa cesty od pána Kačkovička smerom k pani Kodhajovej a cesta smerom ku
rybníku. V týchto prácach sa bude pokračovať aj v tomto roku.
2. Chcem sa spýtať, že či by ste súhlasili s revitalizáciou stromov pred domom smútku.
Jedná sa o tie staré brezy, ktoré sú pri ceste. Výrubové obdobie je do konca marca,
preto chcem počuť váš názor či tieto brezy môžeme vyrúbať a nasadiť namiesto nich
buď nové stromy alebo len nejaké nízke kríčky, čím by sme otvorili priestor a vynikla
by aj socha anjela i celé okolie kaplnky. Poslanci s výrubom súhlasili, ale s náhradnou
výsadbou stromov nie. Ich názor bol, aby sa zasadili len nízke kríčky, čím by sa
otvoril priestor.
3. V najbližších dňoch, ak počasie dovolí, sme dohodnutí s obecným podnikom Obce
Dvory nad Žitavou, že nám pomôže pri orezávaní stromov na cintoríne.
4. Na sklenených dverách kaplnky Lurdskej Panny Márie je z časti rozbité sklo, ktoré by
sme chceli vymeniť, vymenila by sa aj kľučka a celé kovanie.
5. Niektorí občania si žiadali doplniť verejné osvetlenie na tmavých miestach. Občanom
bolo vyhovené a ešte by sme chceli doriešiť svetlo pri kostole.
6. Traktorovú kosačku sme po dosiahnutí určitých motohodinách dali do servisu, kvôli
bežnej údržbe. Taktiež sa urobila údržba na kosačkách a krovinorezoch, aby boli
všetky stroje pripravené na jarné kosenie. Traktor využívame aj na odpratávanie
snehu.
7. Vybavili sme ďalšie 1 100 l nádoby na sklo a papier, ktoré boli rozmiestnené v obci.
Nádoby na papier boli umiestnené v Zbernom dvore. Dve nádoby na sklo boli
umiestnené pri autobusovej zastávka pri Gazdovskom dvore a jedna nádoba na sklo
pri autobusovej zastávke na hornom konci. V blízkej budúcnosti by sme na spomínané
miesta doplnili aj nádoby na papier. Chceli by sme docieliť, aby sa ľudia naučili
separovať odpad a možno im to bude ľahšie, ak budú mať nádoby na odpad bližšie ku
svojim domovom.
8. V zmysle VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi nás čaká jarné upratovanie, kedy obec musí občanom zabezpečiť
veľkokapacitný kontajner na objemný odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedení odpad. Sú to
hlavne nábytky, staré okná, dvere, kuchynské linky, koberce a pod.
9. Je možnosť zabezpečiť kontajner na stavebný odpad, ktorého prenájom je v zmysle
zákona spoplatnený. Do 10 m3 je 3,50 € prenájom na deň a nad 15 m3 5,00 € na deň.
10. K 30.04.2018 nám končí zmluva na dodávku elektrickej energie, preto robíme
prieskum trhu na najlacnejšieho dodávateľa elektrickej energie.
11. Dňa 29.01.2018 sme obdržali oznámenie o ukončení užívania nehnuteľnosti so
súpisným číslom 51. Na základe tohto oznámenia sa pokúsime o riešenie kúpy
spomínaného domu za účelom zriadenia obecného múzea.
12. Pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2018 sme zahrnuli do výdavkových položiek aj
požiadavky, ktoré sme mali avizované od pani riaditeľky Materskej školy. Jednou
z nich je výmena gumolitu v školskej jedálni. Aktuálne dávame dokopy viacero
cenových ponúk a vyberáme najlacnejšiu ponuku. Teraz by sme zakúpili potrebný
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materiál a počas letných prázdnin by sa uskutočnila výmena gumolitu. Zároveň by sa
jedáleň aj vymaľovala.
13. Na obecný úrad je potrebné zakúpiť aj príklepovú vŕtačku, ktorá je potrebná
k vykonaniu rôznych montážnych prác.
14. V januári sme zaslali objednávku firme MAPA Slovakia Digital, s. r. o., na
vypracovanie PASPORTU dopravného značenia. S prácami by sa začalo podľa toho
aké bude počasie. Následne by sme sa dohodli čo bude prioritou označiť v obci, aké
dopravné značenia.
15. V mesiaci marec 2018 bude zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13 500,00 €.
16. V januári 2018 bol vypracovaný projekt na zamestnanie troch dlhodobo
nezamestnaných občanov. Ide o projekt „Reštart“ – príležitosť pre dlhodobo
nezamestnaných vrátiť sa na trh práce. Žiadosť bola schválená a projekt by mal byť
realizovaný od 01.03.2018.
17. V januári 2018 bol Mário Morár umiestnený do sociálneho centra - Spolok svätého
Vincenta de Paul pod kopcom v Šuranoch.
18. Za nami máme rôzne kultúrne podujatia. Dňa 06.12.2017 sme privítali Mikuláša
a jeho pomocníka čerta. Deťom boli rozdané sladké odmeny a pripravený bol aj čaj na
zohriatie. Touto cestou by som chcela poďakovať poslancovi Michalovi Fülöpovi,
ktorý sa ochotne prezliekol za Mikuláša. Dňa 15.12.2017 sa uskutočnila Vianočná
akadémia. V prvom rade patrí veľká vďaka pánovi Ondrejovi Demovi, pani riaditeľke
a pani učiteľke MŠ, celému tímu obecného úradu a kultúrnej komisii. Zároveň by som
chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prácach pri príprave novoročnej
vatry. Touto cestou by som chcela poprosiť poslancov, ktorí mali na starosti ohňostroj,
aby ma na budúce kontaktovali, že nemôžu prísť, nakoľko som sa toho roku naučila
obsluhovať aj ohňostroj. Dňa 27.01.2018 sa uskutočnil 4.Branovský ples. Za jeho
prípravu, výzdobu a celý priebeh patrí veľká vďaka Katke Holubovej, Vlaste
Bobčekovej, Eve Kukučkovej, Ferovi Regásovi a Oľge Holubovej. Napokon veľká
vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa dňa 10.2.2018 zúčastnili Obecnej zabíjačky. Obecnú
zabíjačku sme nahlásili na hygienu a pre zmenu nás kontaktovala Sloboda zvierat
ohľadne porážky ošípanej. Z našej strany nebol porušený žiadny zákon, nakoľko prasa
bolo porazené na bitúnku. Taktiež poďakovanie patrí zamestnancom Materskej školy,
ktorí sa postarali o Maškarný ples pre deti a poslancovi Milošovi Gašparíkovi, ktorý
pochoval basu za pomoci plačiek Ivety Mokrášovej a Márii Bartkovej.
19. V najbližšom období nás čaká Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Súťaž vo varení
gulášu a Hodové dni. Potrebné je začať riešiť kultúrny program na Hodové dni čo sa
týka vystúpenia nejakej známej osobnosti. Poslanec Ing. Mellen sa opýtal, že či musí
byť každý rok nejaká hviezda, či by nestačila len zábava a keď bude hotová
revitalizácia parku, tak potom by sme vybavili nejakú hviezdu, ktorá by nový park
oficiálne otvorila. Starostka obce mu odpovedala, že všetko závisí od toho, kedy sa
park začne prerábať a kedy bude hotový. Ak bude do hodov, tak vieme na hody urobiť
aj otvorenie parku s nejakou hviezdou. Navrhla, aby sa program na hodové slávnosti
zatiaľ neriešil. Uvidíme kedy začne revitalizácia parku, ako dlho bude trvať a aké
budeme mať priestorové možnosti a podľa toho budeme riešiť kultúrny program na
hodové slávnosti. Všetko závisí od firmy, ktorá bude revitalizáciu parku realizovať.
20. Dňa 22.02.2018 sa v kostole uskutočnila pastoračná schôdza a slovo odovzdávam
pánovi Ing. Jurajovi Mellenovi, ktorý je členom cirkevnej rady. Pán Ing. Mellen
informoval prítomných o tom, že pán farár chce dať opraviť orgán, ktorého oprava
stojí 26 000,00 €. Vyzbierané príspevky od veriacich na opravu orgánu sú vo výške
2 600,00 €. Pán farár sa na nás ako obec obracia so žiadosťou o príspevok na opravu
orgánu. Pani starostka odpovedala, že obec do opravy orgánu nemôže prispieť, keďže
kostol nie je majetkom obce. Obec môže prispieť len tým, že by sme zorganizovali
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napríklad zbierku železa a peniaze za odovzdané železo by sme darovali na opravu
orgánu. Pána Ing. Mellena by zaujímalo, že ak by obec mohla nejakým spôsobom
prispieť, tak akú sumu by poslanci navrhovali. Pani poslankyňa Harmadyová
nesúhlasí s príspevkom na opravu orgánu z rozpočtu obce, pretože v obci je ešte dosť
vecí, ktoré treba dokončiť, zrekonštruovať alebo modernizovať a obec nemá dostatok
finančných prostriedkov ani na zveľaďovanie vlastného majetku. K jej návrhu sa
priklonil aj poslanec Fülöp, ktorý by vyzbierané peniaze za železo radšej investoval do
Materskej školy.
K bodu 18. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
1. Poslanec Michal Fülöp žiada vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby občania svoje osobné
automobily neparkovali na verejnom priestranstve pred svojimi nehnuteľnosťami, ale
vo svojich dvoroch.
2. Ďalej pána poslanca Fülöpa zaujímalo, že prečo je predajňa COOP Jednota otvorená
od 6:30 do 17:00 hod. Poprosil pani starostku, aby zistila dôvod zmeny otváracích
hodín, pretože ľudia sa na novú otváraciu dobu sťažujú.
3. Poslanec Fülöp poprosil pani starostku o vypílenie stromu pri pánovi Kuchtovi. Tento
strom opilovali elektrikári kvôli tomu, že jeho konáre zasahovali do elektrických
drôtov a nechali tam pólku stromu, ktorá keď fúkne silnejší vietor, tak strom padne.
Ďalej sa zaujímal, že či pán Michal Kalina mal povolenie na výrub stromov. Pani
starostka mu odpovedala, že povolenie mal.

K bodu 19. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20:45 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Holubová

......................................................
Ing. Andrea Šulíková v. r.
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Juraj Mellen v. r.

........................................

Miloš Gašparík v. r.

........................................
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