
Uznesenia
z 5. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 19.9.2019

Uznesenie č. 53/2019 -  OZ v Brodskom schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce              
                                     Brodské na roky 2016 – 2020. 

Uznesenie č. 54/2019  - OZ v Brodskom berie na vedomie  zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane
                                       programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2A/2019 v zmysle
                                       ustanovenia § 14 ods. 1 a ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 
                                       o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
                                       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu 

           Príjmy           Výdavky              Rozdiel
Bežný rozpočet           1 505 169,00    796 526,00           +       708 643,00
Bežný rozpočet RO       26 640,00    657 430,00 -  630 790,00
Kapitálový rozpočet                36 750,00 313 640,00   -     276 890,00
Finančné operácie               276 890,00      32 106,00            +       244 784,00
Spolu 1 845 449,00 1 799 702,00            +        45 747,00

Uznesenie č. 55/2019  - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov
                                         a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2B/2019 v zmysle ustanovenia 
                                         § 14 ods. 2, písm. b,c,d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
                                         územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
                                         neskorších predpisov podľa priloženého návrhu 

           Príjmy           Výdavky              Rozdiel
Bežný rozpočet 1 505 169,00 800 904,00  +       704 265,00
Bežný rozpočet RO 26 640,00 657 430,00 - 630 790,00
Kapitálový rozpočet 36 750,00 339 865,00 - 303 115,00
Finančné operácie 276 890,00 32 106,00 +      244 784,00
Spolu 1 845 449,00 1 830 305,00 +        15 144,00

Uznesenie č. 56/2019 -  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 2019 

Uznesenie č. 57/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje: 
           1) zámer predať majetok obce a to podľa  geometrického plánu č.

62/2019,  vypracovaného  firmou  Mario  Antálek,  geodetické  práce,
908 85 Brodské 817 pozemok p.č. 4104 KN-C, ostatné plochy vo
výmere  30  m2,  vedenom   na  LV  č.  5037  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,
ktorým  je  zriadenie  a uloženie  elektroenergetického  zariadenia
(kioskovej  trafostanice)  v rámci  stavby  „Komunikácia
a inžinierske  siete  v obytnej  zóne  Brodské  -  Padielky“  pre
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava.
Celková  predajná  cena  je   100,00€.  Všetky  náklady  spojené
s predajom a zápisom do katastra nehnuteľností hradí predávajúci.



2) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej
   stránke obce.

Uznesenie č.58/2019 – OZ v Brodskom súhlasí s bezodplatným zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava v rozsahu:

                        a)      zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie,  prevádzkovanie,  údržbu,  opravy,  rekonštrukcie,

modernizácie  a akékoľvek  iné  stavebné  úpravy
elektroenergetickej  stavby  a jej   odstránenie  na  pozemkoch
p.č. 8001, p.č. 8003, p.č. 8004, p.č. 8036, p.č. 3870/156, p.č.
5799/3, p.č. 7594/3 všetky KN-C vo vlastníctve obce Brodské.

Uznesenie č. 59/2019 – OZ v Brodskom  schvaľuje:
1) Zámer prenajať nebytové priestory – 1 miestnosť s príslušenstvom 

nachádzajúce sa na 1. poschodí budovy súpisné č. 809, ulica Nám. SNP 
vo vlastníctve obce, vedenej na LV 1041 k.ú. Brodské podľa § 9a
odst. 9 písm.c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je využitie priestorov ako hudobnej skúšobne pre. p. Dalibora Babalu, Martina
Čulena 162/32, 908 85  Brodské. 
Celková cena prenájmu je 1 €/rok.

2)   Podmienkou nájmu je vybudovanie samostatného merania elektrickej energie

3) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej
stránke obce.

Uznesenie č. 60/2019  – OZ v Brodskom schvaľuje: 

1) Zámer predať majetok obce a to časť pozemku p.č. 5736/1 KN-E, zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 172 m2, v podiele 1/7,  vedenom na LV 2283 
a novovytvorený pozemok p.č. 7427/79 vo výmere 86m2  vzniknutého 
odčlenením časti pozemku p.č. 5789/1 KN-E, trvalý trávny porast vo výmere 
8439m2,  vedenom na LV 3733  v zmysle geometrického plánu 35/2019 
vypracovaného firmou IPSGEO, s.r.o., Štefánikova1054, 908 01 Kúty ako diel 
č. 1 pre  Bohumila Hnáta, Nádražná 933/38, 908 85 Brodské a spôsob ich 
predaja podľa §9a odst.8,písm. e). zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorým je 
skutočnosť, že žiadateľ pozemky užíva a sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré  
vlastní. Cena je stanovená na 7€/1m2 
2) Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra 
nehnuteľností. 
3) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej
stránke obce.
 

V Brodskom, 19.9.2019              Anna Krídlová
                         starostka obce


