Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Bran či konaného dŕia 30.5.2014
Uznesenie č. 206/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
a/ schvaPuje
a/ podanie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci výzvy Environmentálneho fondu Bratislava
— Zvyšovanie energetickej A činnosti existujficich verejnych budov vrátane zatepl'ovania
b/ schvaPuje
realizáciu aktivit :
- Zateplenie obvodovych stien a plášfa budovy
- Zateplenie / výmenu strechy
- Výmenu otvorových výpini
- Modemizáciu / vymenu zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla
uskutočnif na budove Materskej školy Bran č
- zabezpe čenie podporných aktivit:
- externý manažment vo výške 2 000,- E
- proces verejného obstarávania vo výške 2 000,c/ schval'uje
spoluilčasf obce vo výš'ke 5% z oprávnenych nákladov projektu
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beata 11čová, PhD., Mgr. Peter Ďurian, Stefan Kazan, Andrej Mrincz, Ing.Alexander
Mrincz, Ing. Alexander Milo
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 207/2014
Obecné zastupitel'stvo v Bran či
a/ schvaruje
a/ podanie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci výzvy Environmentálneho fondu Bratislava
— Zvyšovanie energetickej fi činnosti existujficich verejných budov vrdtane zateprovania
b/ schval'uje
realizáciu aktivit :
- Zateplenie obvodovych stien a plášfa budovy
- Zateplenie strechy
- Vymenu otvorových vypini
- Modernizáciu / výmenu zdroja tepla a pridruženych rozvodov tepla
uskutočnif na budove Obecného firadu Bran č
c/ schval'uje
spolufičasf obce vo výške 5% z oprávnenych nákladov projektu
Rlasovanie:
Za: PhDr. Beata ,ičová, PhD., Mgr. Peter Ďurian, Stefan Kazan, Andrej M;.rincz, Ing.Alexander
Mrincz, Ing. Alexander Milo
Proti: nikto
Zdrial sa hlasovania: nikto
Uznesenie 6. 208/2014
Obecné zastupiterstvo v Bran či
neschval'uje
podanie liadosti o poskytnutie podpory v rámci vyzvy Environmentálneho fondu Bratislava —
Zvyšovanie energetickej fi činnosti existujficich verejnych budov vrátane zateprovania pre objekt
kultdrneho domu Brna č
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beata 4čovd, PhD., Mgr. Peter Ďurian, Stefan Kazan, Andrej Mrincz, Ing.Alexander
Mrincz, Ing. Alexander Milo
Proti: nikto
Zdrial sa hlasovania: nikto
Uznesenie 6. 209/2014
Obecn6 zastupiterstvo v Bran či
schval'uje
zmluvu o spolupráci medzi Obcou Branč a Obcou Ivanka pri Nitre zo d ŕia 27.5.2014 vo veci
odvddzania a čistenia odpadovej vody z Obce Ivanka pri Nitre s tým, že do tejto zmluvy sa dopini
formou dodatku najmä:

a/ tykajiice sa ustanovenie zákona 6. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejnych
kanalizáciách ako i katalógové čislo predpokladaného odpadu
b/ zomam splaškového odpadu, ktore nie sú vypítšfaterne do verejnej kanalizácie
c/ určenie aktudlneho množstva vornej kapacity ČOV pre Obec Ivanka pri Nitre do doby
rozširenia kapacity nad 5 000 EO
d/ na určenie finančneho dlhu Obce Bran č voči Obci Ivanka pri Nitre zriadif 3+3 člennú
komisiu z oboch obci
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beata Á čová, PhD., Mgr. Peter burian, Štefan Kazan, Andrej Ldrincz, Ing.Alexander
IZrincz, Ing. Alexander Milo
Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 210/2014
Obecné zastupitel'stvo v Bran či
a/ berie na vedomie
informáciu o návrhu Biskupskeho ítradu v Nitre ohradom vysporiadania pozemkov
b/ súhlasi
so zahájenim rokovania ohradom zámennej zmluvy medzi Obcou Bran č a Biskupským
&adorn Nitra ohradom uskuto čnenia zámeny pozemkov, parcely 6.:
247/16, kat. územie Bran č , rozloha pozemku 63 m2, podiel Biskupskeho úradu Nitra 1/1
249/12, kat. územie Bran č , rozloha pozemku 356 m2, podiel Biskupskeho úradu Nitra 1/1
21/1, zastavane plochy a nádvoria, rozloha 6 564 m2, podiel Biskupskeho úradu Nitra 1/2
21/2, zastavane plochy a nádvoria, rozloha 198 m2, podiel Biskupského úradu Nitra 1/2
21/3, zastavane plochy a nádvoria, rozloha 193 m2, podiel Biskupského úradu Nitra 1/2
21/4, zastavané plochy a nádvoria, rozloha 8 m2, podiel Biskupskeho úradu Nitra 1/2
21/5, zastavane plochy a nádvoria, rozloha 397 m2, podiel Biskupskeho úradu Nitra 1/2
21/6, zastavane plochy a nádvoria, rozloha 395 m2, podiel Biskupského úradu Nitra 1/2
kat. územie Verká Ves, ktore sú vedené na LV 1177
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beata iičová, PhD., Mgr. Peter Ďurian, Stefan Kazan, Andrej LJrincz, Ing.Alexander
Ljrincz, Ing. Alexander Milo
Prod: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 211/2014
Obecne zastupiterstvo v Bran či
berie na vedomie
informdciu o stave žiadosti na dobudovanie kanalizácie obce Bran č a rozširenie COV Bran č
Uznesenie 6. 212/2014

Obecné zastupiterstvo v Bran či
schval'uje
Mgr. Juraja Ďuriana, bytom Bran č, Cetinska ul. 38/15 za prisediaceho na Okresnom súde
v Nitre na
funkčne obdobie rokov 2014 —2018.
Hlasovanie:
Za: PhDr. Beata Á čová, PhD., Stefan Kazan, Andrej IZrincz, Ing.Alexander L6rincz, Ing. Alexander
Milo

Proti: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Uznesenie 6. 213/2014
Obecné zastupitel'stvo v Bran či
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavneho kontrolóra obce Bran č na II. polrok 2014.
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