
Uznesenia  
z 21. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 28.6.2018 

 

 

Uznesenie č. 201/2018  -     OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane       

     programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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 1 419 315,00    789 634,00        +        629 681,00     

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

Kapitálový rozpočet     206 932,00   525 800,00 -    318 868,00   

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

Spolu 1 957 702,00 1 953 453,00                    4 249,00 

 

Uznesenie č. 202/2018  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 92/2018  

                                          o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na  

                                          území obce Brodské. 

 

Uznesenie č. 203/2018  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 93/2018  

                                          o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Brodské.  

                                         

Uznesenie č. 204/2018  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 94/2018  

                                          o organizácii miestneho referenda. 

 

Uznesenie č. 205/2018  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 95/2018  

                                          o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania                     

                                          odpadových vôd. 

 

Uznesenie č. 206/2018  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 96/2018  

                                          o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

 

Uznesenie č. 207/2018 -  OZ v Brodskom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného  

                                          zastupiteľstva obce Brodské. 

 

Uznesenie č. 208/2018  - 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 pani Dášu Šefčíkovú, Potočná 54, 908 45 Gbely.   

   

Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom  schvaľuje: 

a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť 

priestorov v prístavbe KD na  prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. 

Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a  chodby o celkovej výmere 46 m2.  

                                        b)   minimálna cena nájomného sa stanovuje na 15 €/m2/rok. 

                                        c)   záujemca doručí svoju ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom:                



                                              „Priamy prenájom KD – neotvárať!“ do podateľne Obecného úradu v Brodskom               

                                              do 16.7.2018 do 12,00 hod. 

  

                                             Ponuka musí obsahovať 

 

1) označenie záujemcu 

2) podnikateľský zámer 

3) cenovú ponuku nájomného v €/m2/rok 

4) čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v §9a ods.6  

    zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

5) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy 

                                             6) čestné vyhlásenie, že  má vysporiadané všetky finančné vzťahy 

                                                 s obcou Brodské a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie 

 

                                        d)   obec Brodské si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,        

                                              odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť 

                                        e)  bližšie informácie, prípadne obhliadku priestorov možno dohodnúť na OcÚ v             

                                             Brodskom                                        

                                        f)  Výber nájomcu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ 

  

                                                                                                                                                                                 

Uznesenie č. 210/2018 – OZ v Brodskom  schvaľuje: 

a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  priamym prenájmom majetok obce Brodské – 

nehnuteľnosť – časť pozemku z parcely č. 557/1 – C-KN , LV 1041 v k.ú. 

Brodské vo výmere 15 m2 vhodného na umiestnenie predajného stánku.  

                                        b)   minimálna cena nájomného sa stanovuje na 1 €/m2/mesiac. 

                                        c)   záujemca doručí svoju ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom:                

                                              „Priamy prenájom pozemok – neotvárať!“ do podateľne Obecného úradu v               

                                              Brodskom do 16.7.2018 do 12,00 hod. 

  

                                             Ponuka musí obsahovať 

1) označenie záujemcu 

2) podnikateľský zámer 

3) cenovú ponuku nájomného v €/m2/mesiac 

4) čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v §9a ods.6  

              zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

5) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy 

                                             6)           čestné vyhlásenie, že  má vysporiadané všetky finančné vzťahy 

                                                           s obcou Brodské a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie 

                                        d)   obec Brodské si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,        

                                              odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť 

                                        e)  bližšie informácie, prípadne obhliadku pozemku možno dohodnúť na OcÚ v             

                                             Brodskom                                        

                                        f)  Výber nájomcu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ 

 

Uznesenie č.211/2018- OZ v Brodskom po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so zákonom          

                                       č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie   

                                       správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brodské za 1.polrok 2018 

 



Uznesenie č. 212/2018 – 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 2.polrok 

2018 

b) poveruje hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu  

          

                                        

 
 

 

 

 

          V Brodskom, 28.6.2018                                                                            Anna Krídlová 

                                                                                                                             starostka obce    


