
Uznesenia  
z 12. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 15.12.2016 

 
 

Uznesenie č. 90//2016 -    OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské, vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým  opatrením č. 5/2016 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       1 392 468,00              630 173,00            + 762 295,00 

Bežný rozpočet RO 34 619,00    571 034,00 -536 415,00 

Kapitálový rozpočet 21296,00       37 589,00      -16 293,00 

Finančné operácie           181 832,00    40 764,00                + 141 068,00 

Spolu        1 630 215,00         1 279 560,00                     + 350 655,00     

 

Uznesenie č. 91/2016  - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce   

                                          Brodské na 1. polrok 2017 podľa predloženého návrhu 

 

Uznesenie č.92/2016 -  OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra   

                                      obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

Uznesenie č.93/2016 – OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 2017 vrátane   

                                      programov a podprogramov podľa predloženého návrhu 

 

 Rozpočet na 

rok 2017 

Príjmy spolu  1 307 308 

Bežné príjmy 1 282 368 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 0 

Vlastné príjmy RO      24 940 

Výdavky spolu 1 306 337 

Bežné výdavky 1 103 473 

Kapitálové výdavky    176 620 

Finančné operácie výdavkové      26 244 

Hospodárenie obce         971 

 

 

Uznesenie č. 94/2016 – OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brodské na    

                                       roky 2018-2019 vrátane programov a podprogramov podľa predloženého   

                                      návrhu 

  

 

 

 



 

   Rozpočet na 

     rok 2018 

   Rozpočet na 

      rok 2019 

Príjmy spolu  1 307 308 1 307 308 

308Bežné príjmy 1 282 368 1 282 368 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 0 0 

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ      24 940    24 940 

Výdavky spolu 1 211 717 1 210 697 

Bežné výdavky 1 079 211 1 077 941 

Kapitálové výdavky    106 000    106 000 

Finančné operácie výdavkové      26 506     26 756 

Hospodárenie obce       95 591    96 611 

 

 

Uznesenie č.95/2016 – OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí  OZ v Brodskom na  

                                      rok 2017 podľa predloženého návrhu na : 

                                         16.2.2017 

                                         27.4.2017                                                                    

                                         29.6.2017 

                                         28.9.2017  

                                         14.12.2017 

 

Uznesenie č. 96/2016 – OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č.80/2016 o určení výšky  

                                     finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských zariadení   

                                    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2017   

 

Uznesenie č. 97/2016 – OZ v Brodskom určuje v zmysle rozhodnutia úradu pre reguláciu  

                                 sieťových odvetví cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou         

                                  kanalizáciou variabilnú zložku vo výške 0,8589€ /m3 a fixnú zložku vo      

                                 výške  10€/rok, splatnú vždy pri prvej platbe v danom roku 

 

Uznesenie č. 98/2016   -       OZ v Brodskom schvaľuje : 

                                              1) predaj majetku obce vedený na LV č. 5037 k.ú. Brodské 

vo vlastníctve obce Brodské  z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 

82/2016 podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov za cenu 

5,79€/1m2 a to: 

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 

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

     nehnuteľností 

3)  Poveruje obecný úrad zverejnením kúpnych zmlúv na webových stránkach    

   obce 

 

Uznesenie č. 99/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje: 

                                            1) predaj majetku obce vedený na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo 

vlastníctve obce Brodské  z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 

83/2016 podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov za cenu 

5,79€/1m2 a to: 

 

  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 

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

nehnuteľností 

                                       3).    Poveruje obecný úrad zverejnením kúpnych zmlúv na webových stránkach 

obce.        

                  

Uznesenie č. 100/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje 

1) predaj majetku  obce vedeného na LV 5037 k.ú. Brodské vo 

vlastníctve obce Brodské z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 

84/2016 podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 7,00 

€/m2 a to 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. 

2) Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom 

do katastra nehnuteľností 

3)  Poveruje obecný úrad zverejnením kúpnych zmlúv na 

webových stránkach obce.        

                  

 

Uznesenie č.101/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje  

1) predaj majetku obce vedený na LV 3733 k.ú. Brodské vo 

vlastníctve obce Brodské z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 85/2016 



podľa §9a,odst.8,písm. e) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov a to v zmysle GP č. 27/2016 

pozemok p.č. 3984/28 ostatné plochy vo výmere 41m2 pre 

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 

Bratislava za celkovú predajnú cenu 100€  

2) Náklady spojené s predajom a zápisom do katastra 

nehnuteľností hradí predávajúci. 

3) Poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej 

stránke obce 

 

 

 

Uznesenie č. 102/2016 -  OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok obce a to 

pozemky vedené na LV 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce 

Brodské a spôsob ich 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 obec  uzatvorila s kupujúcimi zmluvu o budúcej 

zmluve . Cena je stanovená na 5,79€/1m2, pričom kupujúci znáša 

všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra 

nehnuteľností. Ide o : 

a) Pozemok p.č. 8005 KN-C , orná pôda vo výmere 1178m2 pre Tibora  Heska 

a Soňu Heskovú, Hviezdoslavova 594/14, 908 85  Brodské 

b) Pozemok p.č.8009, KN-C , orná pôda vo výmere 760m2 pre Ľubomíra Šmídu a 

 Renatu Šmidovú , L. Novomeského 1210/64, 905 01  Senica 

 

Uznesenie č.103/2016 – OZ v Brodskom ukladá vykonať poslanecký prieskum v Dome 

seniorov Brodské s cieľom overenia : 

      1): 

 a)  primeranosť personálneho zabezpečenia 

 b) finančného ohodnotenia personálu 

c) prieskum náplne práce 

          v termíne 1/2017 

 

2) schvaľuje komisiu na vykonanie prieskumu v zložení Ivona Babalová, Ing. 

Vladimír Kocúr, Anna Lavrovičová 

 

 

Uznesenie č. 104/2016 – OZ v Brodskom určuje , že voľba hlavného kontrolóra obce  

                                        Brodské sa uskutoční verejným hlasovaním  

 

Uznesenie č. 105/2016 - OZ v Brodskom zriaďuje komisiu na otváranie obálok a spísanie 

zápisnice  z otvárania  v zložení: 

                                       

                                      Predseda : Ivona Babalová 

                                      Člen: Anna Lavrovičová 

                                      Člen: Miroslav Jakubec 

 

Uznesenie č. 106/2016 – OZ v Brodskom  v zmysle zákona č.369/1990Zb. o obecnom 

zriadení  v platnom znení volí do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Brodské Ing. Ivana Gronského s účinnosťou od 1.1.2017 

                                      s úväzkom 0,25. 

  

                                Uznesenie  č. 106/2016 nebolo schválené.  

 



 

Uznesenie č. 107/2016 – OZ v Brodskom  v zmysle zákona č.369/1990Zb. o obecnom 

zriadení  v platnom znení volí do funkcie hlavného kontrolóra 

obce Brodské Mgr. Pavla Mihála s účinnosťou od 1.1.2017 

                                      s úväzkom 0,25. 

 

Uznesenie č. 108/2016 – OZ v Brodskom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení súhlasí s podnikaním hlavného 

kontrolóra obce Brodské 

 

 

 

 

                                                                                                                Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce     

 

 

 

Vyvesené dňa: 16.12.2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


