Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecn čho zastupiterstva v Bran či konaného dria 21.marca 2014

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Otvorenie
Procedurdlne nkony — (prerokovanie a schválenie programu rokovania, vorba
návrhovej komisie a určenie overovaterov zápisnice)
Všeobecná diskusia
Prerokovanie návrhu zdvere čného fičtu obee Bran č za rok 2013
Prerokovanie ndvrhu zmien Všeobecne zdväzného nariadenia obce č. 56/2013, ktorým
sa určuje výška dotácie na diefa v školských zariadeniach v zriad'ovaterskej
pôsobnosti obce Branč na rok 2014
Prerokovanie žiadosti:
- Katariny Koppanovej a Ing. Eudovita Koppana o odknpenie pozemku obce
par. č. 69/1, kat. nzemie Bran č
- Eudovita Kiša o odkiipenie pozemku obce par. č . 28/1, kat. fizemie Verká Ves
Informácia o rokovani medzi Obcou Bran č a Obcou Ivanka pri Nitre o návrhu zmluvy
o odvádzani a &stern splaškových vôd medzi obcami Bran č a Ivanka pri Nitre
prerokovanie podania žiadosti o nendvratný fman čny prispevok v opera čnom programe
1.2.odvádzanie a čistenie komunálnych a odpadovych vôd
Vyhodnotenie pinenia uzneseni za II. polrok 2013 hlavnou kontrol6rkou obce Bran č
Rôzne:
a/ návrh dopinenie zoznamu uchádza čov o byty v ndjomných bytových domoch obce
Branč
b/ prerokovanie návrhu výpoži čného poriadku obecnej knižnice v Bran či
c/ rozširenie kultúrneho domu
d/ informácia o vyhldseni vorby na funkciu riaditera Materskej školy Bran č
a Zariadenia S'kolského stravovania pri MŠ Bran č s dátum zverejnenia 7.4.2014.
e/ informácia štátny autobus a vlak
Sumarizácia prijatých uzneseni
Záver
-

8.
9.

10.
11.

1./ Otvorenie
V poradi dvadsiateprvé zasadnutie Obecného zastupiterstva v Bran či bolo
Starostom obce Bran č JUDr. Eduardom Gulkom zvolané na 21. marca 2014 na 18,00
hodinu do obradnej miestnosti v budove Obecného firadu v Bran či.
Na začiatku rokovania boli pritomni poslanci Obecného zastupiterstva
v Branči: Mgr.Peter Ďurian, Stefan Kazán, Andrej L6rincz, Ing.Alexander L6rincz,
Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay a Bc.Radoslav Morvay, chýbali:
PhDr.Beáta A čová, PhD. a Peter Holan
Starosta obce konštatoval, že je pritomná nadpolovi čná vagina poslancov
a obecné zastupiterstvo je uznášania schopné, pri čom predniesol pritomným návrh
programu rokovania obecného zastupiterstva a dal za program hlasovaf:
Rlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Stefan Kazdn, Andre] Ljrincz, Ing.Alexander Mrincz,
Ing.Alexander Milo, Ing. Baltazár Morvay a Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Starosta obce skonštatoval, že prednesený program zasadnutia obecného
zastupiterstva bol schydlený.
V časti procedurálnych ťikonov starosta obce vyzval poslancov k vytvoreniu
návrhovej komisie a k určeniu overovaterov zápisnice.
Za členov návrhovej komisie sa prihlásili: Andrej L6rincz, Ing. Baltazár
Morvay a Mgr. Peter Ďurian
Za overovaterov zápisnice sa prihlásili: Stefan Kazán a Ing. Alexander Milo.
Starosta obce otvoril rokovaci bod všeobecnd diskusia, nakorko a nikto do
diskusie neprihlásil, Ing. Alexander L6rincz predniesol rokovaci bod č. 4/
Prerokovanie nivrhu zivere čného Ulu obce Bran č za rok 2013.
Na zasadnutie obecného zastupieterstva sa dostavil p. Peter Holan.
Starosta obce skonštatoval, že závere čný ťičet obce bol zverejnený v zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni a na obecný úrad neboli doručené žiadne
pripomienky ani pozme ŕiujúce návrhy, zároveii vyzval Ing. Martu K6nyovú, hlavnú
kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému Jačtu
obce a aby prečitala stanovisko auditora.
Ing. Marta K6nyová — predniesla stanovisko hlavného kontrolóra obce, kde
uviedla, le zdverečný ťtčet obce Branč za rok 2013 odpor ťiča schydliť bez výhrad.
Peter Ho/an — predniesol stanovisko auditora v ktorom sa uvádza, že neboli
zistené žiadne pochybenia a vykazovaný stay sa zhoduje so stavom vykázaným
v Ačtovnej zdvierke.
Ing.Alexander LJrincz — sa spýtal na pohradávky „hlavne pri bytovkách sú
dost' vysoké"
Ing.Silvia Guzmická, pracovnika obce — uviedla, že ndjomné za byty
v nájomných bytových domoch sa plati spätne a to do 15. dfia v nasledujucom mesiaci
a nejedná o pozdižnosf jednej osoby, ale sú to všetci ndjomnici bytového domu
nakorko závere čný fičet sa robi k 31.12.
Starosta obce — uviedol, že sú aj taký nájomnici, ktori sa „trochu omeškajd"
avšak momentálne obec neeviduje neplati čov
Ing. Alexander L'drincz — sa spýtal na municipálny Aver, že „na čo sa prijal"
Starosta obce — uviedol, že to bolo ešte v roku 2003, ked' sa dofinancovali
bytovky (Ul. Pri hliniku) a v tom čase došlo aj k zmene DPH, čo sp6sobilo aj nárast
cien, ktoré však neboli premietnuté do dotácie na NBD a obec ich musela pokryť
z vlastných prostriedkov. Uviedol tiež, že uveden 'y Aver má byť splatený do konca
júna 2015.
Nakorko viac diskusných prispeykov nebolo starosta obce predniesol náyrh
uznesenia:
Obecné zastupiterstvo v Bran či
a/ schvaruje
záverečný ačet obce Bran č za rok 2013 bez výhrad
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazán, Andrej Mrincz, Ing.Alexander
Mrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto

Zdržal sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijate tak ako bolo prednesene.
b/ schvaPuje
tvorbu rezervneho fondu vo výške 11 968,60 E
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazdn, Andre] L őrinez, Ing.Alexander
Uirincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazdr Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté tak ako bolo prednesene.
Správu audítora k zdvere čnému 6čtu obce Branč za rok 2013 a správu
Hlavneho kontrolóra obce Bran č k zdverečnému účtu obce Branč za rok 2013 poslanci
obecného zastupiterstva vzali na vedomie.
Nasledoval rokovaci bod č. 5/ Prerokovanie návrhu zmien Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 56/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na diet'a
v školských zariadeniach v zriad'ovaterskej piisobnosti obce Bran č na rok 2014,
ktorý predniesol p. Peter Holan, starosta obce otvoril k rokovaciemu bodu diskusiu.
Nakollo diskusne prispevky neboli starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Obecne zastupiterstvo v Bran či
schvaPuje
zmeny Všeobecne zdvazneho nariadenia obce Bran č č. 56/2013, ktorým sa
určuje výška dotácie na diefa v materskej školy a školsk ych
' zariadeniach na územf
obce Branč na rok 2014
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazdn, Andrej L őrincz, Ing.Alexander
Mrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazdr Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijate tak ako bolo prednesene.
Rokovaci bod č. 6/ Prerokovanie žiadosti Katariny Koppanovej
a Ing.Eudovita Koppana o odkíipenie pozemku obce par. č. 69/1, kat. územie
Branč, predniesol p. Andrej L6rincz spolu s návrhom kúpnej zmluvy, starosta obce
pribłížił rokovacf bod, uviedol, že informácia o odpredani obecneho majetku bola
zverejená na v zmysle zdkona o hospoddreni s majetkom obce, poslancom predložil
znalecký posudok na predávanú nehnuteFnosf k nahliadnutiu a otvoril diskusiu.
Be. Radoslav Morvay — sa vzdal hlasovacieho práva nakollo v jeho prípade sa
jedná o stret záujmov (žiadatelia sú rodi čmi jeho manžeky)
Stefan Kazán — uviedol, že nemd námietky vo či predaju, ale „mala by sa
schválif jednotná cena za m2 v celej obci"
Starosta obce — uviedol, že obecne zastupiteFstvo m6že stanovif všeobecnú
cenu napr. najnižšiu, zároveri sa spýtal, či návrhová komisia má pripravif návrh

uznesenia, že obecné zastupiterstvo bude rokovat' o jednotnej cene
Ing.Baltazár Morvay — uviedol, že je tu znalecký posudok vypracovaný
oprávnenou osobou a ten znalec to vypracoval určite podra predpisov, ved' s-t1 tu aj
výpočty ako sa k sume dopracoval.
Ing.Alexander Milo — uviedol, že „so všeobecným určenfm ceny by sme sa
nemali zaoberat' teraz, ved' ceny nehnuternosti sa menia znalec je odbornikom v danej
oblasti"
Starosta obce - uviedol, že obecné zastupiterstvo má právo upravif ceny
Stefan Kazán — „ved' aj na začiatku obce majú všetky siete, je to v rámci
intravilánu a znalec je jedna vec a obecné zastupiterstvo môže stanovif cenu"
Ing.Alexander Milo — „každii žiadosf treba riešif osobitne, teraz nie je vhodné
stanovovat' celoplošml cenu"
Ing. Alexander Iffrincz — „paušálna cena v obci je totálny nezmysel, ved'
niekedy sa predáva pozemok, ktorý je zálrada, inokedy je to ostatná plocha a záleži to
aj od trhovej ceny, skôr sa prikláriam k znaleckéinu posudku".
Starosta obce — uviedol, že v predchádzajúcich obdobiach sa predávalo aj za
sumu 100,- Sk/m2, zároveli sa spýtal poslanca kefana Kazána či chce aby bolo
prednesené uznesenie ohFadom stanovenia celoplošnej ceny za predaj pozemkov,
ktord by potom platila pre celii obec.
Stefan Kazán — uviedol, že nie a obecné zastupiterstvo sa nemusf teraz
zaoberat' jeho návrhom na ur čenie jednotnej ceny pre celú obec.
Peter Holan - uviedol , že obec nemá záujem o predaj obecných pozemkov,
avšak tento pozemok sa nachádza v takej lokalite, kde obec tento pozemok nevie
využif na potreby obce.
Ing.Alexander LJricnz — uviedol, že znalcom stanovená cena je „dobrá
a netreba ju zvyšovat'"
Peter Holan — uviedol, že stiblasi so znaleckým posudkom a tie so sumou
ktorú znalec ur čil.
Nakorko viac diskusných prispevkov nebolo starosta obce predniesol návrh
uznesenia:
Obecné zastupiterstvo
schvaruje
odpredaj pozemku Obce Bran č, ICO 00307 777 a uzatvorenie lulpnej zmluvy medzi
Obcou Branč ako predávajúci a Katarinou Koppanovou a Ing. Eudovitom Koppanom
ako kupuitIci na pozemok par. č. 69/1, katAlzemie Bran č, pozemok nachádzajúci sa
v zastavanom územi obce Bran č
druh pozemku:
záhrady,
výmera pozemku:
146 m2,
vlastMcky podiel:
1/1
kúpna cena pozemku . 3 942,- E (t.j. 27,- €/m2)
Katarine Koppanovej a Ing. Eudovitovi Koppanovi, obaja bytom Komjatice,
Novozámocká ul. 19
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Andrej Mrincz, Ing.Alexander
IZrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo schválené 3/5 vačšinou všetk ych
'
poslancov obecného zastupiterstva v zneni ako bolo prednesené.
Poslanec Andrej L6rinez, predniesol žiadosf Eudovita Kiša o odkapenie
pozemku obce par. č. 28/1, kat. tizemie Vella Ves, starosta obce približil lokalitu
v ktorej sa nachádza predávaná nehnuternosf, uviedol, že žiadater na danom pozemku
ma postavený rodinný dom a ohraderal predzáhradku, informácia o predaji obecného
majetku bola zverejnená v zmysle zákona o hospodárenf s majetkom obce, tiež
spristupnil k nahliadnutiu poslancom obecného zastupiterstva znalecký posudok na
predávana nehnuternosf. K rokovaciemu bodu otvoril diskusiu
Stefan Kazán — navrhol predajnd cenu 27,- €/m2 tak ako to bolo
v predchadzajacom pripade
Ing. Alexander 1,6"rincz — uviedol, že aj znalecký posudok je „zhruba na taldi
cenu"
Nakorko viac diskusných prispevkov nebolo starosta obce predniesol navrh
uzesenia:
Obecné zastupiterstvo
schval'uje
odpredaj pozemku Obce Bran č, ICO 00307 777 a uzatvorenie lulpnej zmluvy medzi
Obcou Branč ako predávajíici a Eudovítom Kišom ako kupujaci na pozemok
par. č.28/1diel 1 a par. č . 28/3 (diel 2), katalzemie Verká Ves ( časf z pôvodnej parcely
153/1), pozemok nachadzajaci sa v zastavanom území obce Vella Ves
druh pozemku:
zastavané plochy,
výmera pozemku spolu:
89 m2,
vlastnicky podiel:
1/1
kapna cena pozemku: 2 403,- € (t.j.27,- €/m2)
Eudovitovi Kišovi, bytom Nitra, Dlha 19
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Štefan Kazán, Andrej Ljrincz, Ing.Alexander
LJrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starosta obee skonštatoval, že uznesenie bolo schválené 3/5 vačšinou všetkých
poslancov obecného zastupiterstva v zneni ako bolo prednesené.
Nasledujfici rokovaci bod 6.7/ Informácia o rokovani medzi Obcou Branč a
Obcou Ivanka pri Nitre o návrhu zmluvy o odvádzanf a čisteni splaškových vôd
medzi obcami Bran č a Ivanka pri Nitre a prerokovanie podania žiadosti
o nenávratný fman čný prispevok v opera čnom programe 1.2.odvádzanie
a čistenie komunálnych a odpadových vôd, predniesol a približil starosta obce
a otvoril k rokovaciemu bodu diskusiu.
Peter Holan — sa spýtal, „že či má obec Ivanka pri Nitre záujem o to aby sme
im čistili"
Starosta obce — uviedol, že „ak nechcfi, zmluva je u nich a nie je problém aby

nám to oznámili"
Ing.Alexander L6'rincz — uviedol, že je potrebné reagovaf na vyhlasend výzvu,
pretože nie je isté, že by ešte dajaká bola vyhlásená
Starosta obce — uviedol, že podmienkou ziskania dotácie je aj skuto čnosf, že sa
do projektu musi zapojif najmenej 85% domácnostf t.j. 85% domácnosti si vybuduje
kanalizačnii pripojku k rodinnanu domu
Ing.Baltazár Morvay — sa spýtal či už obec má projekty, prfpadne povolenie
a čo bude ked' Ivanka pri Nitre nebude mat' zdujem, aby sme im čistili.
Starosta obce — uviedol, že „tak nebudeme budovaf COV"
Ing.Alexander LJrincz - uviedol, že on by nebol proti tomu aby došlo
k rozšireniu COV, „ved' neskôr sem môže prisf dajaká firma"
Starosta obce — navrhol, aby sa poslanci dohodli kto by bol vo výberovej
komisii na dodávatera a bolo by dobr6 ak by mal patri čné vzdelanie daného smeru,
aby mohol bye pinohodnotným členom komisie verejného obstarávania
Poslanci obecného zastupiterstva sa dohodli, do komisie verejného
obstarávania budd zaradeni: Ing.Alexander L6rincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár
Morvy a p. Peter Holan
Bc.Radoslav Morvay — sa opýtal, že či po vybudovani kanalizácie dôjde aj
k oprave miestnych komunikácii
Starosta obce — uviedol, že to nie sfič asfou projektu, komunikácie na ktorých
dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete budfi dané do pôvodnélio stavu
Nakorko viac diskusných prispevkov nebolo starosta obce predniesol návrh
uznesenia:
Obecné zastupiterstvo v Bran či
a/ berie na vedomie
informdciu o vyhlásenej výzve Ministerstva životného prostredia , opera čný program
Životné prostredie, prioritná os 1 „Integrovaná ochrana a racionálne vyuliVanie vôd"
"s terminom podania do 2.6.2014.
b/ sehval'uje
podanie žiadosti o nendvratný fman čný prispevok v opera čnom programe
1.2.odvddzanie a čistenie komunálnych a odpadových vôd a to na:
- výstavbu celoobecnej kanalizácie obce s výškou celkových výdavkov od 2 000 000,bez DPH do 2 500 000,- E bez DPH,
- rozšfrenie COV Branč s výškou ndkladov od 1 500 000,- E bez DPH do 2 000 000,- E
bez DPH
- zabezpečenie podporných aktivit:
- externý manažment vo výške 9 000,- - 10 000,- E
- proces verejného obstardvania vo výške 10 000,- - 15 000,c/ schval'uje
spolufičasf obce vo výške 5% z oprávnených nákladov cca. 200 000,- E.
d/ schvaruje
členov výberovej komisie na vyhodnotenie ponak verejného obstarávania
s predmetom zákazky:
- realizácia stavebných prác — vybudovanie celoobecnej kanaliza čnej siete obce Bran č
a rozšfrenie COV obce Branč na 5 000 ekvivalentných obyvaterov

v zloženi: Ing. Alexander L6rincz, Ing.Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay,
p.Peter Holan

Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazdn, Andrej LJrincz, Ing.Alexander
Iffrincz, Big. Alexander Milo, Ing.Baltazdr Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zddal sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté tak ako bolo prednesené.
Nasledoval rokovaci bod 6. 8/ Vyhodnotenie pinenia uzneseni za II. polrok
2013 hlavnou kontrokirkou obce Bran č, predniesla Ing. Marta K6nyová, hlavná
kontrolbrka obce Bran&
Obecné zastupiterstvo jej správu vzalo na vedomie.
balšim rokovacfm bodom bolo „Rôzne" v ktorom p.Andrej Ltírincz predniesol
správu - nivrh dopinenie zoznamu uchádza čov o byty v nájomných bytových
domoch obce Bran č, starosta obce skonštatoval, že všetci uchádza či spĺiiajd
podmienky stanovené všeobecne závazným nariadenfm obce 1/2007 o priderovani
a Aprave nájmu obecných bytov a otvoril k rokovaciemu bodu diskusiu.
Nakorko diskusné prfspevky neboli starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Obecné zastupiterstvo v Bran či
schval'uje
rozšfrenie záväzného poradovnika uchádza čov o nájomné byty o uchádzačov
s nasledovným poradovým čfslom:
59. Gulková Kristina - 2 členná domácnosf —2 izbový byt — podan6 dria 24.07.2013,
Verkoveská ul. 206, Bran č
60. Lukáš Kozár —2 č lenná domácnosf — 1 alebo 2 izbový byt — podané
10.09.2013, Pri
hliniku 236/10, Branč
61. Michal Bridiš — 4 členná rodina — výmena 2 izbového na 3 izbový byt —
podané 02.10.2013, Pri hliniku 796/7
62. Anna Jašiková —4 členná rodina —2 alebo 3 izbový byt — podand 29.01.2014,
VerkoveskA ul. 168/24

Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazán, Andre] LJrincz, Ing.Alexander
Lgrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdrial sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté tak ako bolo prednesené.
V rokovacom bode „Rôzne" Bc. Radoslav Morvay prealniesol navrh
yýpožičného poriadku obecnej knižnice v Bran či, starosta obce otvoril diskusiu.

NakoFko diskusné prfspevky neboli starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Obecn6 zastupiterstvo v Bran&
schval'uje
štatút obecnej knižnice Branč, výpoličného a knižničného poriadku knižnice Bran č
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazán, Andrej .Wrincz, Ing.Alexander
L6rincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltaz& Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté tak ako bolo prednesené.
Následne v rokovacom bode „R6zne" Ing. Alexander L6rincz predniesol
návrh na rozširenie kultúrneho domu, starosta obce uvedenú problematiku približil
a otvoril k rokovaciernu bodu diskusiu
Ing.Alexander LJrincz — uviedol, že „nech si každý pripravi návrh a potom sa
to preberie s projektantom"
Peter Holan — uviedol, že „to čo bolo navrhnuté na obecnej rade nech sa
zapracuje do plánovaného rozširenia kultúmeho domu je to prevažne rozširenie
javiska, vybudovanie parkoviska, posunutie toaliet, oprava kuchyne"
Ing.Alexander Milo — uviedol, že by sa to mohlo zmodernizova ť tak, aby sa
v pripade prenajatia kul. domu nemusela prepoži čiavať cela sála, hlavne ked' je tarn
málo Fudf, rozdelilo by sa to mobilnými zátarasmi na menšie priestory.
Starosta obce — uviedol, že poslanci by mohli podávať svoje návrhy do
mesiaca.
Nakollo viac diskusných prispevkov nebolo starosta obce vyzval
Bc.Radoslava Morvaya, aby predniesol d'alšf prispevok do rokovacieho bodu
„R6zne" a to informáciu o vyhlaseni vol'by na funkciu riaditel'a Materskej školy
Branč a Zariadenia školského stravovania pri MŠ Bran č s datum zverejnenia
7.4.2014, starosta obce uviedol, že k 30.6.2014 sa kon čf 5 ročné volebné obdobie
riaditelly materskej školy Bran č z toho dôvodu je potrebné vyhlási ť vorby na túto
funkciu.
Uvedenú informáciu poslanci obecného zastupiterstva vzali na vedomie:
Posledným bodom v rokovacom bode „Rôzne" v zmysle schváleného
programu obecného zastupiterstva bola informácia o štátnom autobuse a o vlaku,
ktorý predniesol p. Peter Holan, starosta obce uviedol, že s daná, problematika
poslancom nie je neznáma, nakollo sa o nej už viac krát rokovalo a otvoril diskusiu.
Ing.Alexander Mrincz — „to nie sú normálni Fudia, odporťičam, aby sa tieto
správy zverejnili na webovej stránke obce a všade na dostupných miestach, aby Fudia
videli, že tie autobusy nerušia poslanci obecného zastupiterstva, ale ich ruš'í VÚC, čo
na toto hovori Kýr, alebo Komjatice?"
Peter Holan — „tak podl'a všetkého obec autobusovú linku o 22,30 hod. plati ť

môže a je podFa cestujúcich využívaná, podra VÚC autobus využívaný nie je a treba
ho zrušit".
Viac prispevkov k informácii ohl'adom štátneho autobusu a vlaku
nebolo, starosta obce uviedol, že na predchádzajúcich zasadnutiach obecneho
zastupiterstva sa rozhodlo, že sa dajla vypracovaf projekty na telocvi čŕiu, ktorá by sa
mala nachádzaf na pozemku vedra základnej školy, tento pozemok zakúpila obec od
rodiny Pirtikovej a v tomto čase došlo k odstráneniu chátrajnceho rodinného domu,
ktorý sa na torn pozemku nachádzal, preto by mohlo byt' aktuálne zaoberaf sa
s obstaranfm projektov na telocvi čiiu a otvoril k bodu diskusiu.
Nakollo diskusne prfspevky neboli starosta obce predniesol návrh uznesenia:
Obecne zastupiterstvo v Bran&
schval'uje
zahájenie prác ohl'adom verejneho obstarávania projektovej dokumentácie na
telocvičriu
Hlasovanie:
Za: Mgr. Peter Ďurian, Peter Holan, Stefan Kazán, Andrej L5rincz, Ing.Alexander
Iffrincz, Ing. Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay, Bc.Radoslav Morvay
Proti: nikto
Zdrial sa hlasovania: nikto
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijate tak ako bolo prednesen č.
Nakollo všetky rokovacie body boll prerokovane starosta obce vyzval členov
návrhovej komisie, aby predniesli uznesenia z rokovania obecn čho zastupiterstva.
Uznesenia pre čital Ing.Baltazár Morvay.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiterstva v Bran či konančho dňa 21.3.2014
Uznesenie 6. 195/2014
Obecne zastupitel'stvo v Bran či
a/ schval'uje
závere čný Ačet obce Branč za rok 2013 bez výhrad
b/ schval'uje
tvorbu rezervneho fondu vo výške ii 968,60
c/ berie na vedomie
správu auditora k závere čnému Ačtu obce Branč za rok 2013
d/ berie na vedomie
správu Hlavneho kontrol6ra obce Bran č k záverečnému Ačtu obce Branč za rok
2013
Uznesenie 6. 196/2014
Obecné zastupitel'stvo v Bran či
schval'uje
zmeny Všeobecne záväzneho nariadenia obce Bran č č . 56/2013, ktorým sa
určuje výška dotácie na diet'a v materskej školy a školských zariadeniach na fizemi

obce Branč na rok 2014
Uznesenie 6. 197/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran&
berie na vedomie
vzdanie sa hlasovacieho práva Bc.Radoslava Morvaya z dôvodu možnej
zaujatosti.
schvaruje
uzatvorenie kdpnej zmluvy medzi Obcou Bran č ako predávaidci a Kataninou
Koppanovou a Ing.. Eudovitom Koppanom ako kupujdzi na pozemok par. č. 69/1,
katalzemie Bran č, pozemok nachádzajdci sa v zastavanom dzemf. obce Bran č
druh pozemku:
záhrady,
výmera pozemku: 146 m2,
vlastrAcky podiel:
1/1
kúpna cena pozemku: 3 942,- E (t.j. 27,- €/m2)
Katarine Koppanovej a Ing. Eudovitovi Koppanovi, bytom Komjatice, Novozámocká
ul. 19
Uznesenie 6. 198/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
schvaPuje
uzatvorenie kíipnej zmluvy medzi Obcou Bran č ako predávaidci a Eudovitom
Kišom ako kupujdci na pozemok par. č.28/1diel 1 a par. č. 28/3 (diel 2), kat.dzemie
Veľká Ves (č ast' z p6vodnej parcely 153/1), pozemok nachádzaidci sa v zastavanom
íizemi obce Ve ľká Ves
druh pozemku:
zastavan6 p1ochy,
výmera pozemku spolu:
89 m2,
vlastnicky podiel:
1/1
kapna cena pozemku: 2403,- e (t.j.27,- €/m2)
Eudovitovi Kišovi, bytom Nitra, Dlhá 19
Uznesenie č. 199/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
a/ berie na vedomie
informáciu o vyhlásenej výzve Ministerstva životného prostredia , opera čný
program Životné prostredie, prioritná os 1 „Integrovand ochrana a racionálne
využívanie vôd" "s terminom podania do 2.6.2014.
b/ schval'uje
podanie žiadosti o nenávratný fman čný prfspevok v opera čnom pro grame
1.2.odvádzanie a čistenie komunálnych a odpadových v&I a to na:
- výstavbu celoobecnej kanahzácie obce s výškou celkových výdavkov od
2 000 000,- bez DPH do 2 500 000,- E bez DPH,
- rozšfrenie ČOV Branč s výškou nákladov od 1 500 000,- bez DPH do
2 000 000,- bez DPH
- zabezpečenie podporných aktivit:
- externý manažment vo v yške
'
9 000,- - 10 000,- E
- proces verejného obstarávania vo výške 10 000,- - 15 000,- E
c/ schval'uje
spoludčase obce vo výške 5% z oprávnených náldadov cca. 200 000,- Q.
d/ schvaPuje

členov výberovej komisie na vyhodnotenie pondk verejného obstarávania
s predmetom zákazky:
- realizdcia stavebných prác — vybudovanie celoobecnej kanaliza čnej siete obce
Branč a rozširenie COV obce Branč na 5 000 ekvivalentných obyvaterov
v zloženi: Ing. Alexander L6rincz, Ing.Alexander Milo, Ing.Baltazár Morvay, p.Peter
Ho lan
Uznesenie č. 200/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
berie na vedomie
sprdvu Hlavného kontrolbra obce Bran č ohradom vyhodnotenia pinenia
uzneserif za II.polrok 2013
Uznesenie č. 201/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
sehval'uje
rozš'frenie závazného poradovnika uchádza čov o nájomn6 byty o uchádzačov
s nasledovným poradovým čislom:
59. Gulková Kristfna - 2 členná domácnosf —2 izbový byt — podané Ma 24.07.2013,
Verkoveskd ul. 206, Branč
63. Lukáš Kozár — 2 člennd domácnosf — 1 alebo 2 izbový byt — podané
10.09.2013, Pri
hlinfku 236/10, Branč
64. Michal Bridiš — 4 členná rodina — výmena 2 izbového na 3 izbový byt —
podand 02.10.2013, Pri hlinfku 796/7
65. Anna Jašfková —4 členná rodina — 2 alebo 3 izbovy byt — podané 29.01.2014,
Verkoveská ul. 168/24
Uznesenie 6. 202/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
schvaruje
štatút obecnej knižnice Bran č, vypožičnelo a knižničného poriadku knižnice Bran č
Uznesenie č. 203/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran&
berie na vedomie
vyhlásenie vorby na funkciu riaditera Materskej školy Bran č a Zariadenia
školského stravovania pri MŠ Bran č s dátum zverejnenia 7.4.2014.
Uznesenie 6. 204/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
berie na vedomie
a/ odpoved' lúradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy,
Rázusova2/A, ktorá bola Obci Branč doručená z dôvodu pripomienkovania
cestovného poriadku linky 6.403 419 Nitra — Komjatice, časový posun spoja na 22,40
hodinu.
b/ odpoved' Zelezni čnej spoločnosti Slovensko, a.s., fisek obchodu, oddelenie
regionálne a primestskej dopravy, Bratislava, ktorá bola doručená obci Bran č po
zaslanf pripomienky k nezastavovaniu vlaku Os 5026 na zastávke Bran č .

Uznesenie č. 205/2014
Obecne zastupiterstvo v Bran či
schval'uje
zahájenie prdc ohradom verejneho obstarávania projektovej dokumentácie na
teloevičŕiu
Ukončenie:

Po prečitani prijatých uzneseni Obecneho zastupiterstva v Bran či sa Starosta
obce pod'akoval pritomným za Učasf a o 21,50 hod. ukončil rokovanie obecneho
zastupiterstva.
V Branči 03.04. 2014

Zástupca starostu obce:

Overovatelia zápisnice:

Peter Holan

Štefan Kazán

Ing. Alexander Milo
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