
Uznesenia 
z 20-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 26.4.2018 

 

Uznesenie č. 196/2018 -     OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2018 podľa VZN obce  

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

a) Jednota dôchodcov                            1500 €  

b) Slovenský zväz záhradkárov               200 € 

c) Tenisový klub                                    1500 € 

d) Kulturistický klub ANTIK                  800 € 

e) Telovýchovná jednota                    10 000 €  

( z toho 5000€ určená na mzdové náklady hospodára TJ ) 

f) CF 908 85                                         2 000 € 

g) Únia žien                                             200 € 

 

Uznesenie č. 197/2018  -     OZ v Brodskom berie na vedomie správu audítora za rok 2017.                                              

 

Uznesenie č. 198/2018  -     OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane       

     programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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 1 419 320,00    786 639,00        +        632 681,00     

Bežný rozpočet RO       26 600,00    606 157,00 -    579 557,00 

Kapitálový rozpočet     206 932,00   482 800,00 -    275 868,00   

Finančné operácie    304 855,00      31 862,00         +        272 993,00 

Spolu 1 957 707,00 1 907 458,00                    50 249,00 

 

Uznesenie č. 199/2018 -      OZ v Brodskom schvaľuje predbežný zámer, predať majetok obce 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  žiadateľke  pani Anne 

Danielovej s manželom, bytom 1. Mája 632/29, 908 85 Brodské  a to : 

                                               pozemok pod rodinným domom s.č. 632/29 a pozemky priľahlé k rod. 

domu.  V prípade záujmu o kúpu vyzývame žiadateľa o dodanie                                       

geometrického plánu za účelom určenia výmery predávaných 

pozemkov. Po predložení geometrického plánu poslanci OZ určia  

                                               cenu pozemku. 

 

Uznesenie č. 200/2018 -      OZ v Brodskom nesúhlasí s návrhom pani Emílie Peterkovej a p. Dany 

                                             Peterkovej, bytom M. Čulena 562/123, 908 85  Brodské na odkúpenie  

                                             polovice podielu obce na parcelách č. 250 a 251, obe KN-C, k.ú. Brodské  

                                             a usporiadaním pozemkov podľa priloženého návrhu. Obec i naďalej trvá  

                                             na pôvodnom návrhu obce z roku 2016 (č. j. 622/2016). 

 

 

V Brodskom, 26.4.2018                                                                            Anna Krídlová 

                                                                                                                   starostka obce    


