
Uznesenia 
z 3. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 14.3.2019 

Uznesenie č. 25/2019 -  OZ v Brodskom vyhovuje protestu prokurátora proti VZN obce Brodské č. 85/2017   

                                       o poskytovaní dotácií z rozpočtu 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. 26/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské  č. 98/2019 o poskytovaní              

                                        dotácií z rozpočtu obce Brodské  

                                           
Uznesenie č. 27/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje spolufinancovanie projektu „Inovácia foriem 

a metód výchovno – vzdelávacieho procesu v Brodskom“ pre základnú školu 

v Brodskom v rámci podpory zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,    

OP: Ľudské zdroje vo výške 2.895,82,- € rozdelenú na dva kalendárne roky. 

 

Uznesenie č. 28/2019  -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 

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

v Brodskom na ulici Vajanského 405 pre:  

 p. Zuzanu Rychtárikovú, Vajanského 284/9, 908 85 Brodské 

 

Uznesenie č. 29/2019  - OZ v Brodskom  súhlasí  s prenechaním nehnuteľností do nájmu a to garáže stojacej  

                                        na  pozemku p.č. 3836/4 KN-C a pozemku p. č. 3836/4 KN-C, obe na LV 1041                                                             

                                        k.ú. Brodské  pre Mgr. Róberta Trubirohu, Športová 611, 908 85 Brodské za účelom   

                                        podnikania. 

 

Uznesenie č. 30/2019  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

                a)  prenájom majetku obce Brodské a to časti pozemku pod predajným stánkom 

umiestneným na parcele č. 557/1, C-KN vo výmere 15 m2, vo vlastníctve obce, 

vedenom 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 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, uvedeného v uznesení o schvaľovaní zámeru prenájmu               

č. 219/2018 pre pána  Surejju Haliti, Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely.                 

Cena prenájmu je stanovená na 1 €/m2/mesiac 

                                        b)  poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej stránke                   

                                        obce.  

   

Uznesenie č. 31/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Brodské.  

 

Uznesenie č. 32/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje Zásady odmeňovania členov komisií obecného 

zastupiteľstva obce Brodské.  

 

Uznesenie č. 33/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

obce Brodské v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 34/2019  -  OZ v Brodskom nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre pána 

Ľubomíra Ralbovského, 1. mája 641, 90885 Brodské.  

 

Uznesenie č. 35/2019  -  OZ v Brodskom schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu materskej školy.  

 

 

           

             V Brodskom, 14.3.2019                                                                        Anna Krídlová 

                                                                                                                             starostka obce    


