
Uznesenia 
z 13-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 16.02.2017 

 

Uznesenie č. 109/2017 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  správu o činnosti hlavného kontrolóra  

                                         obce Brodské  za rok 2016. 
 

Uznesenie č. 110/2017 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  

                                         obce Brodské  k plneniu rozpočtu obce Brodské za rok 2016. 
 

Uznesenie č. 111/2017 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  

                                         obce Brodské  k návrhu záverečného účtu za rok 2016. 
 

Uznesenie č. 112/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje  Záverečný účet obce Brodské za rok 2016 

                                         a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
 

Uznesenie č. 113/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje  použitie prebytku vo výške  346 013  €ur, 

                                        zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

                                        Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

                                        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na: 

                                        -   tvorbu rezervného fondu vo výške  346 013 Eur. 
                                         
Uznesenie č. 114/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje  použitie rezervného fondu  za rok 2016  

                                         vo výške  346 013 €  na splátky úverov a investičné výdavky. 
 

Uznesenie č. 115/2017  - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov 

                                         a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2017 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 1 336 449,00   618 764,00       +       717 685,00 

Bežný rozpočet RO       24 940,00   539 052,00 -    514 112,00 

Kapitálový rozpočet                0,00   503 620,00 -    503 620,00 

Finančné operácie    346 013,00      26 244,00        +      319 769,00 

Spolu 1 707 402,00 1 687 680,00                  19 722,00 

                                                                      

Uznesenie č. 116/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje  VZN obce Brodské č. 81/2017 o rozsahu, 

                                         spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby, poskytované v Dome 

                                         seniorov Brodské, n.o.     
                        

Uznesenie č. 117/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb obce  

                                         Brodské na roky 2017 – 2021. 
 

Uznesenie č. 118/2017 – OZ v Brodskom  súhlasí  so zaradením členov hasičskej jednotky  

                                         obecného hasičského zboru nasledovne: 

                                         Erik Palkovič – veliteľ jednotky 

                                         Ivan Stachovič – veliteľ 1. družstva 

                                         Jakub Hesek – veliteľ 2. družstva   

                                         Marián Štvrtecký – technik – strojník 1. družstva 

                                         Ladislav Dujsík -  technik – strojník 2. družstva  

                                         Marián Štvrtecký ml. – hasič 1.družstva 

                                         Silvester Sedláček - hasič 1.družstva 

                                         Róbert Jurkovič - hasič 1.družstva 

                                         Róbert Kornúcik – hasič 2. družstva 

                                         Milan Daniel -  hasič 2. družstva 

                                         Dominik Jakubec - hasič 2. družstva 

                                         Peter Hladík - hasič 2. družstva 



Uznesenie č. 119/2017 – OZ v Brodskom  deleguje  p. Štefana Boleráca, p. Ivonu Babalovú, 

                                        p. Annu Lavrovičovú a Ing. Róberta Hladíka do školskej rady Základnej  

                                        školy Brodské ako zástupcov zriaďovateľa. 

                                             

Uznesenie č. 120/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje: 

1) Predaj majetku obce vedeného na LV č. 5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve  

obce Brodské, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v uznesení 

o schválení zámeru predaja č. 102/2016 podľa § 9a odst. 8 písm.e) Zákona  

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

5,79 €/1 m2 a to: 

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

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

b) pozemok p.č. 8009 KN-C – orná pôda vo výmere 760 m2 pre Ľubomíra 

Šmidu a Renátu Šmidovú, L. Novomestského 1210/64, 905 01  Senica. 

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. 121/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje: 

1) Zámer prenajať nebytové priestory – 1 miestnosť s príslušenstvom  

nachádzajúce sa v zadnej časti budovy súpisné č. 809, ulica Nám.SNP  

vo vlastníctve obce, vedenej na LV 1041 k.ú. Brodské podľa § 9a 

odst. 9 písm.c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je využitie priestorov pre športovú činnosť občianskemu združeniu 

CF 908 85, Martina Čulena 210/59, 908 85  Brodské.  

Celková cena prenájmu je 1 €/rok. 

2) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce. 

  

Uznesenie č. 122/2017 – OZ v Brodskom súhlasí  v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom     

                                        zriadení v plnom znení s vykonávaním inej zárobkovej činnosti, členstvom 

                                        v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, 

                                        ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť pre hlavného kontrolóra obce  

                                        Brodské.     
 

Uznesenie č. 123/2017 - OZ v Brodskom: 

a) ruší na základe vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 

13.02.2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie 

a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou, uznesenie č. 97/2016 

b) do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 

2017 sa uplatňuje cena a spôsob platby za stočné ako v roku 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brodskom, 16.02.2017                  Anna Krídlová 

                                starostka obce 


