Uznesenia
z 10. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 10.12.2020
Uznesenie č. 129/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2020 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, c, d) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Príjmy
1707922
39060
206009
595967
2548958

Výdavky
834952
787729
800262
51818
2474761

Rozdiel
872970
-748669
-594253
544149
74197

Uznesenie č. 130/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové
opatrenie č. 5 – povoľuje prekročenie schválených výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov.
Uznesenie č. 131/2020 - OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 2021
Uznesenie č. 132/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 2021
vrátane programov a podprogramov podľa predloženého návrhu.
Rozpočet na rok 2021
Príjmy spolu

1585814

Bežné príjmy

1546954

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie

0

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ

38860

Výdavky spolu

1576878

Bežné výdavky

1495594

Kapitálové výdavky

21920

Finančné operácie

59364

Hospodárenie obce

8936

Uznesenie č. 133/2020 - OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet obce
Brodské na roky 2022 – 2023 vrátane programov a podprogramov
podľa predloženého návrhu.

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2023

Príjmy spolu

1663942

1716558

Bežné príjmy

1625082

1677698

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie

0

0

38860

38860

Výdavky spolu

1528338

1528298

Bežné výdavky

1463834

1463634

5000

5000

59504

59664

135604

188260

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Hospodárenie obce

Uznesenia č. 134/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2021.
Uznesenie č. 135/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 106/2020 o určení
výšky finančných prostriedkov na dieťa v MŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2021
Uznesenie č. 136/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 107/2020 o zákaze
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území obce Brodské.
Uznesenie č. 137/2020- OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí OZ v Brodskom na rok
2021 podľa predloženého návrhu:
1.
2.
3.
4.
5.

zasadnutie 25. február 2021
zasadnutie 29. apríl 2021
zasadnutie 24. jún 2021
zasadnutie 30. september 2021
zasadnutie 16. december 2021

Uznesenie č. 138/2020 - OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú
zmluvu o pridelení 1 izbového bytu č. 1 na 1 poschodí
v polyfunkčnom dome v Brodskom na ulici Vajanského 405 pre:
p. Ľubicu Kopčárovú, Obec Brodské, 908 85 Brodské
Uznesenie č. 139/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:

a) predaj majetku obce a to časti pozemku vzniknutého odčlenením

z parcely p.č. 727/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie, LV 1041, k.ú.
Brodské ako diel č.2 vo výmere 199 m2 vo vlastníctve obce Brodské
v zmysle geometrického plánu 73/2020 vypracovaného firmou Geodézia
Záhorie – Peter Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica a spôsob jeho
predaja podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 120/2020
za cenu 7,00 €/m2 pre pre p. Marcela Jerdonka a p. Kristínu
Jerdonkovú, Drahy 468/31, 908 85 Brodské.
b) kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do
katastra nehnuteľností
c) poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webových
stránkach obce.
Uznesenie č. 140/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:
1) Zámer predať majetok obce a pozemok p.č. 8004/2 KN-C, orná pôda,
vzniknutého odčlenením z pozemku p.č. 8004 KN-C, orná pôda, LV 5037,
k.ú. Brodské vo výmere 107 m2 v zmysle geometrického plánu 165/2020
vypracovaného firmou Geodézia Záhorie – Peter Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909
01 Skalica, pre Mgr.Mareka Nováka, Nová 971/24, 908 85 Brodské
a Mgr.Elenu Novákovú, rod. Papánkovú, Nádražná 312/18, 908 85 Brodské a
spôsob jeho predaja podľa §9a odst.8,písm. e). zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitého
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam,
ktoré vlastnia. Cena je stanovená na 7€/1m2
2) Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do
katastra nehnuteľností.
3) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej
stránke obce.

Uznesenie č. 141/2020 – OZ v Brodskom neschvaľuje predaj časti pozemku p.č. 727/1 KN-C,
zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Brodské, LV č. 3733 pre
p. Massima Aramu, Štefánikova 228/3, 908 85 Brodské.
Uznesenie č. 142/2020 – OZ v Brodskom neschvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce
Brodské p. č. 5869/1 KN-E, trvalý trávny porast, LV č. 3733, k.ú. Brodské
pre PV-LAK s.r.o., Kollárova 936/48, 908 01 Kúty. Predmetný pozemok
je súčasťou obvodu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Brodské –
cintorín, zberný dvor.
Uznesenie č. 143/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať majetok obce Brodské a to časť pozemku p.č. 557/1, CKN, zastavaná plocha a nádvorie vedľa predajného stánku vo výmere
20 m2, vo vlastníctve obce, vedenom na LV, 1041, k. ú. Brodské
podľa § 9a ods 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je vytvorenie posedenia pri predajnom stánku zmrzliny pre pána
Surejju Haliti, Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely.
b) Cena prenájmu je stanovená na 1 €/m2/mesiac.

c) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke obce

a na úradnej tabuli.

V Brodskom, 10.12.2020

Anna Krídlová
starostka obce

