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Uznesenia 
z 18-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 14.12.2017 

 

Uznesenie č. 160/2017 -       OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2018 podľa VZN obce  

                                               č. 85/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Dom seniorov                                    

                                               vo výške 7 500 €. 

 
Uznesenie č. 161/2017 -         OZ v Brodskom schvaľuje: 
                                                  
                                                a/ kúpu nehnuteľností a to: dom súpisné číslo 557,      

                                                    ležiaci na  pozemku p.č. 255/5 KN-C a pozemok p.č. 255/5  

                                                    KN-C zastavané plochy a nádvoria vo výmere 170 m2, a pozemok   

                                                    p.č. 255/1  KN-C  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 432 m2,  

                                                    všetky vedené na LV č.1044 k.ú. Brodské vo vlastníctve:     

    Ing. Ľubomíra Tomeka, Stankova 1219, Pardubice, ČR,       

                v spoluvlastníckom podiele 4/8,  

 Otta Valachoviča, Letná 686, Brodské, v podiele 1/8 

 Stanislava Valachoviča, Záhumenská 778, Brodské, v podiele 1/8 

 Márie Makuderovej, PaeDr. Jelenia 1, Bratislava, v podiele 1/8 

 Sabiny Trubirohovej, Martina Čulena 715. Brodské, v podiele 1/8. 

 a 
 ďalej kúpu nehnuteľnosti a to pozemok p.č. 255/4 KN-C, zastavaná 

                                                    plocha a nádvorie vo výmere 292 m2, vedený na LV č. 457, k.ú. 

 Brodské vo vlastníctve: 

 Otta Valachoviča, Letná 686, Brodské, v podiele 1/4 

 Stanislava Valachoviča, Záhumenská 778, Brodské, v podiele 1/4 

 Márie Makuderovej, PaeDr. Jelenia 1, Bratislava, v podiele 1/4 

 Sabiny Trubirohovej, Martina Čulena 715. Brodské, v podiele 1/4. 
 
  a 
 ďalej kúpu nehnuteľnosti a to pozemok p.č. 255/2 KN-C, zastavaná 

                                                    plocha a nádvorie vo výmere 216 m2, vedený na LV č. 458, k.ú. 

 Brodské vo vlastníctve: 

 Otta Valachoviča, Letná 686, Brodské, v podiele 6/48 

 Stanislava Valachoviča, Záhumenská 778, Brodské, v podiele 1/8 

 Márie Makuderovej, PaeDr. Jelenia 1, Bratislava, v podiele 1/8 

 Sabiny Trubirohovej, Martina Čulena 715. Brodské, v podiele 1/8. 
 
                                                b/ celková kúpna cena je  18 000 Eur  určená dohodou. Všetky                                            

                                                     náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností  

                                                     hradia predávajúci, 

                                                      

    c/  poveruje OcÚ zverejnením kúpnej zmluvy na webovej  

                                                     stránke obce. 
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Uznesenie č. 162/2017 -  OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane       

    programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č.     

                                          6/2017 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 predloženého návrhu. 

 
            Príjmy           Výdavky              Rozdiel 

Bežný rozpočet 1 411 557,00    742 540,00        +        669 017,00     
Bežný rozpočet RO       29 614,00    585 648,00 -    556 034,00 
Kapitálový rozpočet     116 340,00    430 634,00 -    314 294,00   
Finančné operácie    334 558,00      27 592,00         +        306 966,00 
Spolu 1 892 069,00 1 786 414,00        +       105 655,00                            
 

 

Uznesenie č. 163/2017  - OZ v Brodskom  v súlade so zákonom č.369/1990Zb o obecnom zriadení    

                                      v znení neskorších predpisov 

                    a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brodské na   

                        1. polrok 2018   

                                    b) poveruje hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného   

                                        plánu      

 

Uznesenie č. 164/2017 - OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra   

                                      obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

Uznesenie č. 165/2017 – OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 2018 vrátane   

                                      programov a podprogramov podľa predloženého návrhu 

 

 Rozpočet na 

rok 2018 

Príjmy spolu  1 333 240 

Bežné príjmy 1 306 640 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie príjmové 0 

Vlastné príjmy RO      26 600 

Výdavky spolu 1 331 313 

Bežné výdavky 1 235 763 

Kapitálové výdavky    63 688 

Finančné operácie výdavkové      31 862 

Hospodárenie obce       1 927 
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Uznesenie č. 166/2017 – OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brodské na    

                                     roky 2019-2020 vrátane programov a podprogramov podľa predloženého   

                                     návrhu 

 

   Rozpočet na 

     rok 2019 

   Rozpočet na 

      rok 2020 

Príjmy spolu  1 333 240 1 333 240 

308Bežné príjmy 1 306 640 1 306 640 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie príjmové 0 0 

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ      26 600      26 600 

Výdavky spolu 1 331 425 1 330 825 

Bežné výdavky 1 213 308 1 212 503 

Kapitálové výdavky    86 000    86 000 

Finančné operácie výdavkové      32 117     32 322 

Hospodárenie obce       1 815     2 415 

 

Uznesenie č. 167/2017 – OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí  OZ v Brodskom na  

                                      rok 2018 podľa predloženého návrhu na : 

                                         22.2.2018 

                                         26.4.2018                                                                    

                                         28.6.2018 

                                         27.9.2018  

                                         13.12.2018 

 

Uznesenie č.168/2017 –  OZ v Brodskom vyhovuje protestu prokurátora proti VZN obce  

                                         Brodské č. 45/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie  

                                        ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov   

                                         znečisťovania na území obce Brodské a zaväzuje sa v zmysle zákona  

                                         č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nahradiť ho  

                                         novým VZN.  
                                                 
Uznesenie č. 169/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 86/2017  

                                          o poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých  

                                          zdrojov znečisťovania na území obce Brodské. 

 

 

Uznesenie č. 170/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 87/2017  o rozsahu,    

                                          spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome   

                                          seniorov Brodské n.o. 

 

 

Uznesenie č. 171/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 88/2017 o zavedení  

                                          a poskytovaní elektronických služieb. 
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Uznesenie č. 172/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 89/2017 o miestnych  

                                          daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

                                          odpady  na území obce Brodské. 

  

Uznesenie č. 173/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 90/2017 o nakladaní s  

                                          komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce   

                                          Brodské 

 

 

Uznesenie č. 174/2017 -  OZ v Brodskom schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností  

                                          v podmienkach obce Brodské 

 

 

Uznesenie č.175/2017 - OZ v Brodskom zriaďuje „Komisiu pre sťažnosti    

    v podmienkach obce Brodské  a volí členov komisie v zložení: 

                            

                                      Člen : Ing. Vladimír Kocúr 

                                      Člen:  Ivona Babalová 

                                      Člen:  Zuzana Hesková 

1. Náhradník:  Stanislav Gulíšek 

2. Náhradník:   Anna Lavrovičová 

 

 

Uznesenie č. 176/2017  -   OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 91/2017 o určení výšky                    

                                            finančných prostriedkov na dieťa v MŠ a školských zariadeniach  

                                            v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2018 

 

 

Uznesenie č. 177/2017 – OZ v Brodskom určuje v zmysle rozhodnutia úradu pre reguláciu  

                                   sieťových odvetví cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou         

                                   kanalizáciou od 1.1.2018 vo výške 0,99 Eur/1m3. 

 

Uznesenie č. 178/2017-   OZ v Brodskom súhlasí s prechodom nájomcu p. Denisa Knapa z 1     

izbového bytu č.  10 na 2. poschodí do 2 izbového bytu č. 7 na 2. 

poschodí v polyfunkčnom dome v Brodskom na ulici  Vajanského 405. 

 

Uznesenie č. 179/2017  -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 

o pridelení 1 izbového bytu č. 10 na 2. poschodí v polyfunkčnom dome 

v Brodskom ul. Vajanského 405 pre:   

                                         p. Máriu Stachovičovú, Štefánikova 526, Brodské . 

 

 

Uznesenie č. 180/2017 -     OZ v Brodskom schvaľuje 

 

                                           1)  predaj majetku  obce a to pozemok p.č. 4253/14 vo výmere 

60 m2, vzniknutý podľa geometrického plánu č. 07/2017, 

vyhotoviteľa AREA, s.r.o. Bratislava odčlenením od parcely 

č. 4253/2 – KNC, vedenou na LV č. 1041, k.ú. Brodské vo 

vlastníctve obce Brodské z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 

147/2017 podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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za cenu 7,00 €/m2 pre Milana Jakubca a Máriu Jakubcovú 

PhMr., Mierová 940, 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. 181/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje  

1) zámer predať majetok obce a to 

                                                 pozemok p.č. 4246/2 – KNC, záhrada vo výmere 281 m2   

                                                 vedený na LV č. 1041, 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   

 skutočnosť, že nehnuteľnosť je priľahlá k stavbe, ktorá je vo  

 vlastníctve kupujúcich p Mareka Stachoviča a p.Hany  

 Stachovičovej, Hollého 741/13, Senica. 

                                          Cena je stanovená na 7 €/1 m2, pričom kupujúci znáša všetky  

                                          náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností.  

 

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

    stránke obce. 

 

 

Uznesenie č. 182/2017 – OZ v Brodskom  schvaľuje: 

1) Zámer prenajať nebytové priestory – 1 miestnosť s príslušenstvom  

nachádzajúce sa na 1. poschodí 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 ako hudobnej skúšobne pre. p. Borisa Heseka,  

Nová 983, Brodské a Adriána Hnáta, Vajanského 986, Brodské.  

Celková cena prenájmu je 1 €/rok. 

 

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

stránke obce. 

 

 

Uznesenie č. 183/2017 – OZ v Brodskom nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku  

                                         na úhradu nedoplatku sociálnej poisťovni na kúpu motorového vozidla vo  

                                         výške 885,54 EuR p. Michaele Stachovičovej,  

                                         1. mája 632, Brodské. 

 

 

 

 

V Brodskom, 15.12.2017                                                  Anna Krídlová 

                                                                                       starostka obce    


