
Uznesenia  
z 11. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 22.9.2016 

 
Uznesenie č. 79//2016 -    OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské, vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým  opatrením č. 4/2016 v 

zmysle    ustanovenia    §    14    ods.2    zákona    č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov 

podľa predloženého návrhu 

 
            Príjmy           Výdavky              Rozdiel 

Bežný rozpočet          1 299 900,00 657 652,00 +      642 248,00 

Bežný rozpočet RO      25 100,00 548 241,00 -      523 141,00   

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

Finančné operácie    181 354,00    40 764,00           +       140 590,00 

Spolu 1 534 650,00         1 530 507,00           +           4 143,00 

 

Uznesenie č. 80/2016  –    OZ v Brodskom schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja na roky 2016 - 2025 

 
Uznesenie č. 81/2016  -    Obecné zastupiteľstvo v Brodskom vyhlasuje 

v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

v súvislosti s riadnym ukončením funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra, deň 

konania voľby hlavného kontrolóra Obce Brodské na deň 15.12.2016. 

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Termín doručenia  prihlášok  je do  

1.12.2016  na adresu: Obecný úrad Brodské,  Školská 1030/2, 908 85 Brodské alebo osobne na 

podateľňu obce v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

OBCE BRODSKÉ – NEOTVÁRAŤ“. Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, plat v zmysle 

§18 c) zákona č. 369/1990 Zb. – pracovný úväzok 0,25. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce t.j. 1.1.2017. 

Požiadavky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

 ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

 fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 

 Kandidátom sa odporúča pripraviť si: 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

Predpokladá sa, že kandidát súhlasí so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby. 

 

Spôsob vykonania voľby: 

a)  Otváranie obálok, kontrolu splnenia podmienok a voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 

hlasovaním poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Brodské dňa  15.12.2016.  

V ostatnom sa riadi zákonom 369/1990 Zb o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 

 

Uznesenie č. 82/2016   -       OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok obce a to 

parcely vedené na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve 

obce Brodské a spôsob ich 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, 

ktorým je skutočnosť, že v Urbanistickej štúdii lokality 

Padielky za kaplou z roku 2005 obec vyčlenila tieto parcely 

za účelom ich predaja vlastníkom priľahlých nehnuteľností 

a zároveň uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 

s vlastníkmi priľahlých  nehnuteľností. Cena je stanovená na 

5,79 €/m2, pričom kupujúci znáša všetky náklady spojené 

s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností. Ide o: 

a)  pozemok p.č. 8006 KN-C, orná pôda vo výmere 333 m2 pre Teréziu  

Hladíkovú, Šustekova 12, 851 04 Bratislava 

b)  pozemok p.č. 8010 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 a pozemok p.č. 

8012 KN –C orná pôda vo výmere 200 m2 pre Mariána Valúška a Lýdiu 

Valúškovú, Hviezdoslavova 592/29, 908 85 Brodské 

c)  pozemok p.č. 8016 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Radoslava 

Halása a Katarínu Halásovú, Nová 1035/10, 908 85  Brodské 

d)  pozemok p.č. 8022 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Ferdinanda 

Leskovského a Markétu Leskovskú, Nová 1038/16, 908 85 Brodské 

e)  pozemok p.č. 8024 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Štefana 

Sekáča a Máriu Sekáčovú, Eisnerova 17, 841 07 Bratislava 

f)  pozemok p.č. 8026 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre Petra 

Mihálika, Nám. SNP 875, 908 85 Brodské 

 

 

Uznesenie č. 83/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok  obce a to 

parcely vedené na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce 

Brodské a spôsob ich 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, ktorým je skutočnosť, že 

obec uzatvorila s kupujúcimi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve . 

Cena je stanovená na 5,79 €/m2, pričom kupujúci znáša všetky 

náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností.       

V zmysle GP č. 40/2016 ide o: 

  a)  pozemok p.č. 8011 KN-C orná pôda vo výmere 950 m2 pre Ľubomíra  

   Jurku a Mgr. Vieru Jurkovú, Drahy 455/5, 908 85 Brodské 

 b)  pozemok p.č. 8013 KN-C orná pôda vo výmere 760 m2 pre Ing. 

Branislava Uhrinca a Jarmilu Uhrincovú Heskovú, Hviezdoslavova 613, 

908 85 Brodské 

 c)  pozemok p.č. 8015 KN-C orná pôda vo výmere 760 m2 pre Ing. 

Branislava Mamojku, Batkova 11, 841 01 Bratislava  a Ivetu Mamojkovú, 

Martina Čulena 714/147, 908 85 Brodské 

 d)  pozemok p.č. 8017 KN-C orná pôda vo výmere 760 m2 pre Drahomíru 

Horváthovú, Martina Čulena 714/147, 908 85 Brodské 

 e)  pozemok p.č. 8019 KN-C orná pôda vo výmere 760 m2 pre Ivanu 

Kalčíkovú, Komenského 717/3, 908 85 Brodské 

 

Uznesenie č. 84/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok obce a to  

parcely vedené na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce 

Brodské a spôsob ich 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, ktorým je 

skutočnosť, že v Urbanistickej štúdii lokality Padielky za kaplou 

z roku 2005 obec vyčlenila tieto parcely za účelom ich predaja 

vlastníkom priľahlých nehnuteľností za cenu 7,00 €/m2, pričom 

kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do 



katastra nehnuteľností.. Ide o pozemok p.č. 8080 KN-C orná pôda 

vo výmere 200 m2, pozemok p.č. 8082 KN –C, orná pôda vo 

výmere 200 m2, pozemok p.č. 8084 KN –C, orná pôda vo výmere 

250 m2 pre Eduarda Heska , Brnenská 557, 908 01 Kúty a Zlaticu 

Hesekovú, Nová 1058/56, 908 85 Brodské. 

 

Uznesenie č. 85/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok obce a to  

 pozemok p.č. 3984/28 KN-C, ostatné plochy vo výmere 41 m2, 

vedený  na LV č. 3733 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce Brodské 

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, ktorým je zriadenie 

a uloženie elektroenergetického zariadenia (kioskovej 

trafostanice) v rámci stavby „Brodské,  preložka VN prípojky 

a TS 06-01“ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

 Celková predajná cena je  100,00€. Všetky náklady spojené 

s predajom a zápisom do katastra nehnuteľností hradí predávajúci. 

 

Uznesenie č. 86/2016 – OZ v Brodskom súhlasí s bezodplatným zriadením vecných 

bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

b)   užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej  

odstránenie na pozemkoch p.č. 3870/102, 3984/3, 5799/1, 5797, 

5799/2,7594/3, 8003, 7594/7, 3836/1, 3760/36, 8146, 8148, 8149, 8150 

všetky KN-C vo vlastníctve obce Brodské. 

 

Uznesenie č. 87/2016 – OZ v Brodskom schvaľuje vrátenie finančných prostriedkov obce 

zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 2.522,74 € na 

základe žiadosti pre Emanuela Papánka, Štefánikova 530, 908 85 

Brodské. 

 

Uznesenie č. 88/2016 – OZ v Brodskom nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku 

podľa žiadosti p. Stanislava Čulena, Vajanského 1003/2, 908 85 

Brodské. 

 

Uznesenie č. 89/2016 – OZ v Brodskom 

 a)   nesúhlasí s odpredajom časti pozemkov p.č. 250 KN-C a p.č. 251 KN-C 

vo vlastníctve obce podľa žiadosti Dany a Emílie Peterkových, Martina 

Čulena 562, 908 85 Brodské 

 b)  odporúča starostke obce dohodnúť usporiadanie predmetných pozemkov. 

 

 

 

Anna Krídlová 

                                                                                                      Starostka obce 
 
 

Vyvesené dňa ...........................  

Zvesené dňa ............................ 


