
Uznesenia 
z 19-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 22.2.2018 

 

Uznesenie č. 184/2018 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  správu o činnosti hlavného 

kontrolóra obce Brodské  za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 185/2018 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  

                                        obce Brodské  k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 

2017. 

 

Uznesenie č. 186/2018 – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  

                                         obce Brodské  k návrhu záverečného účtu za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 187/2018 – OZ v Brodskom  schvaľuje  Záverečný účet obce Brodské za rok 

2017 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 188/2018 –  OZ v Brodskom  schvaľuje  použitie prebytku vo výške   

304 456,92 €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  304 456,92 Eur. 
                                         
Uznesenie č. 189/2018 – OZ v Brodskom  schvaľuje  použitie rezervného fondu  za rok 2017  

                                         vo výške  304 456,92 €  na splátky úverov a investičné výdavky. 

 

Uznesenie č. 190/2018 -  OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane       

 programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2018    

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 1 418 916,00    757 062,00        +        661 854,00     

Bežný rozpočet RO       26 600,00    602 157,00 •    575 557,00 

Kapitálový rozpočet                 0,00      69 208,00 •       69 208,00   

Finančné operácie    304 456,00      31 862,00         +        272 594,00 

Spolu 1 749 972,00 1 460 289,00                   289 683,00 

 

Uznesenie č. 191/2018 -    OZ v Brodskom súhlasí s vykonaním JPÚ v časti k.ú. Brodské - 

lokalita cintorín a bývalé štátne majetky. 

 

Uznesenie č. 192/2018  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

 a)  prenájom nebytových priestorov – 1.miestnosť 

s príslušenstvom, nachádzajúca sa na 1. poschodí 

budovy súp. č. 809, Nám. SNP, vo vlastníctve obce, 

vedenej 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 a dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, uvedeného v uznesení 

o schvaľovaní zámeru prenájmu č. 182/2017 pre. p. 

Borisa  Heseka, Nová 983, Brodské a Adriána Hnáta, 

Vajanského 986, Brodské. Celková cena prenájmu je 1 

€/rok 

 b)  poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na 

webovej stránke obce.  

 

Uznesenie č. 193/2018 -    OZ v Brodskom schvaľuje: 

 a)  predaj majetku  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 uvedeného v uznesení o schválení   

  zámeru predaja č. 181/2017 za cenu 7,00   €/m2 pre p. 

Mareka Stachoviča a p.Hanu  Stachovičovú, Hollého 

741/13, Senica 

 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. 194/2018 -   OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2018 podľa 

VZN obce č. 85/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce pre TJ Baník Brodské vo výške 5000 €. 

      

Uznesenie č. 195/2018 -    OZ v Brodskom ruší uznesenie č. 179/25017 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. 

 

 

 

 

 

V Brodskom, 22.2.2018                                                  Anna Krídlová 

                                                                                         starostka obce    


