
Uznesenia 
z 23. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 25.10.2018 

 

 

Uznesenie č. 218/2018 - OZ v Brodskom schvaľuje v zmysle§ 11 ods. 4, pís. k) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. O obecnom zriadení Štatút obce Brodské 

 

Uznesenie č. 219/2018 - OZ v Brodskom  

a) schvaľuje zámer prenajať majetok obce Brodské – nehnuteľnosť – časť 

pozemku pod predajným stánkom umiestneným na parcele č. 557 – C-KN , LV 

1041 v k.ú. Brodské vo výmere 15 m2,  podľa ustanovenia §9a, odst.9, písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitého zreteľa pre pána  Surejju Haliti, Záhumenice 

664/16, 908 45 Gbely 

  b)  konštatuje, dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že majetkom obce je 

pozemok,  ktorý je pod  stavbou – predajným stánkom, ktorý má pán  Surejja 

Haliti,  Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely vo vlastníctve a svojim využitím 

tvorí   neoddeliteľný celok so stavbou 

  c) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru prenechať majetok 

obce  do nájmu z dôvodu hodného osobitého zreteľa v zmysle zákona. 

 

Uznesenie č. 220/2018 - OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2018 podľa §7 ods.2 zákona č. 

583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov pre Dom seniorov, n.o. Brodské vo výške 

20.500,- €  

 

Uznesenie č. 221/2018 - 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 3000,- €  

Podmienkou uvoľnenia finančných prostriedkov je vyúčtovanie predošlých   

dotácií vo výške 15.000,- € do 14 dní od doručenia uznesenia.    

 

Uznesenie č. 222/2018 - OZ v Brodskom neschvaľuje: 

a) investičný zámer výstavby 8 nájomných bytov v lokalite „Bombičkáreň“   

na parcelách p.č 255/1, p.č.255/2, p.č.255/4, p.č.255/5 všetky C-KN, k.ú. 

Brodské  v súlade s podmienkami pre priznanie štátnej podpory pri 

výstavbe nájomných bytov 

                                        b)  zabezpečenie výberového konania v potrebnom rozsahu   

                                                                                                                                                                                                          

Uznesenie č. 223/2018  -   OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane       

    programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle 

                                            ustanovenia 14 ods. 2 zákona č. 583/2004  Z.z.  o  rozpočtových     

     pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých           

   z á konov v znení  neskorších predpisov podľa predloženého návrhu. 

 

 
 



 Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet 1 422 604,00   819 910,00        +        602 694,00     

Bežný rozpočet RO       26 600,00    606 227,00 -    579 627,00 

Kapitálový rozpočet     213 682,00    509 050,00 -    295 368,00   

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

Spolu 1 967 741,00 1 967 049,00                          692,00 

 

 

 

 

 

 

V Brodskom, 26.10.2018                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                   starostka obce 

 


