Uznesenia
z 11. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 25.2.2021
Uznesenie č.145/2021 – OZ v Brodskom po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so
zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Brodské za rok 2020.
Uznesenie č. 146/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2021 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
Príjmy
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

1546954
38860
0
24000
1609814

Výdavky
711629
785323
45920
59364
1602236

Rozdiel
835325
-746463
-45920
-35364
7578

Uznesenie č. 147/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) predaj majetku obce a to pozemku p.č. 8004/2 KN-C, orná pôda,
vzniknutého odčlenením z parcely p.č. 8004 KN-C, orná pôda, LV 5037,
k.ú. Brodské vo výmere 107 m2 vo vlastníctve obce Brodské v zmysle
geometrického plánu 165/2020 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. 140/2020 za cenu
7,00 €/m2 pre pre Mgr.Mareka Nováka, Nová 971/24, 908 85 Brodské
a Mgr.Elenu Novákovú, rod. Papánkovú, Nádražná 312/18, 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. 148/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje:
a) prenájom majetku obce Brodské a to časť pozemku p.č. 557/1, C-KN,
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 uvedeného v uznesení o
schválení zámeru prenájmu č.143/2020 pre pána Surejju Haliti,
Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely.
b) Cena prenájmu je stanovená na 1 €/m2/mesiac.
c) poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej stránke
obce.

Uznesenie č. 149/2020 – OZ v Brodskom predbežne súhlasí s predajom časti pozemku z parcely č.
727/1 KN-C, vedenom na LV 1041, k.ú. Brodské vo vlastníctve obce
Brodské o výmere cca 30m2 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí a zriadením vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Uznesenie č. 150/2021 - OZ v Brodskom žiada starostku, aby oslovila projektantov v súvislosti
s vypracovaním projektovej dokumentácie chodníkov na ulici Martina
Čulena. Po schválení Ročnej závierky obce za rok 2020 OZ schváli na
túto akciu finančné prostriedky.

V Brodskom, 25.2.2021

Anna Krídlová
starostka obce

