
Uznesenia 
z 10-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 16.6.2016 

 
Uznesenie č. 73/2016  - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov 

                                         a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v zmysle ustanovenia  

                                         § 14 ods. 2 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  
 

            Príjmy           Výdavky              Rozdiel 

Bežný rozpočet      1 281 915,00    639 326,00        +      642 589,00 

Bežný rozpočet RO           25 100,00 548 151,00         -      523 051,00           

Kapitálový rozpočet 28 296,00    283 850,00 -      255 554,00 

Finančné operácie         180 923,00      40 764,00         +     140 159,00 

Spolu      1 516 234,00 1 512 091,00         +         4 143,00 

 

                                                                      

Uznesenie č. 74/2016 – OZ v Brodskom  schvaľuje  plán kontrol hlavného kontrolóra obce Brodské 

                                       na II. polrok 2016 podľa predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 75/2016 – OZ v Brodskom  schvaľuje  VZN obce Brodské č. 79/2016 o nakladaní  

                                       s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území   

                                       obce Brodské.                             
 

Uznesenie č. 76/2016  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

                                  1/  Predaj majetku obce vedený na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve  

                                       obce Brodské z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v uznesení 

                                       o schválení zámeru predaja č. 70/2016 podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona  

                                       SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu  

                                       7,- EUR/1m2 a to: 

                                  a/  pozemok p.č. 8078 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Ivana Hladíka 

                                       a Moniku Hladíkovú, Nová 1057/54, 908 85  Brodské 

                                  b/  pozemok p.č. 8056 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Nikolu Škodovú 

                                       Nám.SNP 77/32, 908 85  Brodské. 

                                  2/  Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra     

                                        nehnuteľností.    

                                  3/  Poveruje obecný úrad zverejnením zmlúv na webovej stránke obce.       

 

Uznesenie č. 77/2016 – OZ v Brodskom  určuje  predajnú cenu pozemkov vo vlastníctve obce  

                                       Brodské v lokalite Padielky za Kapľou pre občanov, ktorí uzatvorili na  

                                       dané  pozemky s obcou zmluvu o budúcej zmluve a s prihliadnutím  

                                       na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

                                       vo výške 5,79 EUR/1m2,  určenej na základe skutočných nákladov obce. 

 

Uznesenie č. 78/2016 – OZ v Brodskom  súhlasí  so zrušením a výmazom miestneho národného  

                                      výboru z príslušného obchodného registra Okresného súdu Trnava. 

    

 

 

 

V Brodskom, 16.6.2016                  Anna Krídlová 

                                starostka obce 


