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Uznesenia  
z 8. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 10.03.2016 

 

Uznesenie č. 52/2016 -    OZ v Brodskom berie na vedomie správu o činnosti hlavného  

                                          kontrolóra obce Brodské za rok 2015.  

 

Uznesenie č. 53/2016 -    OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného  

                                          kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce Brodské za rok 2015.  

 

Uznesenie č. 54/2016 -    OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného  

                                          kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2015.  

 

Uznesenie č. 55/2016 -    OZ v Brodskom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné  

                                          hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 56/2016 -    OZ v Brodskom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového  

                                         hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 180.361,32 EUR. 

 

Uznesenie č. 57/2016 -    OZ v Brodskom schvaľuje použitie rezervného fondu za rok 2015 vo  

                                         výške 180.361,32 EUR na splátky úverov a investičné výdavky. 

 

Uznesenie č. 58/2016 -    OZ v Brodskom berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 

 

Uznesenie č.59/2016 - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské, vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým  opatrením č. 1/2016 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   1 267 526,00 585 430,00 +      675 096,00 

Bežný rozpočet RO 25 100,00 543 921,00 -      518 821,00               
518 821,00           Kapitálový rozpočet     0,00                169 850,00 -      169 850,00 

Finančné operácie    180 361,00  40 764,00 +     139 597,00 

Spolu 1 472 987,00  1 339 965,00 +     126 022,00 
 

 

Uznesenie č. 60/2016  –      OZ v Brodskom súhlasí s prechodom nájomcu 1 izbového bytu č. 10     

                                             na 2. poschodí pani Vlasty Vavrinčíkovej do 1 izbového bytu č. 5 

                                             na 1. poschodí v polyfunkčnom dome v Brodskom na ulici Vajanského  

                                             405. 

 
Uznesenie č. 61/2016  -        OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú 

zmluvu o pridelení 1 izbového bytu č. 1 na 1. poschodí 

v polyfunkčnom dome v Brodskom ul. Vajanského 405 s p. 

Annou Šimkovičovou, Športová 602, 908 85 Brodské . 
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Uznesenie č. 62/2016  -        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 po jeho 

uvoľnení s p. Denisom Knapom, trvale bytom obec Brodské. 

 

Uznesenie č. 63/2016  -         OZ v Brodskom schvaľuje  

a) Predaj majetku obce Brodské a to: 

nehnuteľnosť, pozemok par. č. 1468/141 KN-C zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 147 m2 a pozemok par. č. 

1468/3 KN-C zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2 

podľa GP č. 50/2015, vytvoreného firmou Mário Antálek , 

geodetické práce, 908 85 Brodské 817, oba pozemky vedené 

na LV č. 3733 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce Brodské 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v uznesení 

o schvaľovaní zámeru predaja č. 50/2015, podľa § 9a odst. 8 

písm. e ) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za celkovú predajnú cenu 800,- EUR 

pre Tomáša Ralbovského 1. Mája 711, 908 85 Brodské. 

b) Všetky náklady spojené s odstránením schátralej  

nehnuteľnosti ležiacej na pozemkoch, ich kúpou a zápisom do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

c) Poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na 

webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 64/2016  -         OZ v Brodskom schvaľuje: 

  Zámer predať majetok obce a to pozemky vedené na LV. č. 

5037 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce Brodské a spôsob ich 

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 skutočnosť, že 

v Urbanistickej štúdii lokality Padielky za kaplou z roku 2005 

obec vyčlenila tieto pozemky za účelom ich predaja 

vlastníkom priľahlých nehnuteľností za cenu 7,- EUR/1m2, 

pričom kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou 

a zápisom do katastra nehnuteľností. Ide o : 

 

a) pozemok p.č. 8014 KN-C, orná pôda vo výmere 200 m2 pre 

Petra Jakubca a Lenku Jakubcovú, Nová 1034/8, 908 85 

Brodské, 

b) pozemok p.č. 8020 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Miroslava Štvrteckého a Evu Štvrteckú, Nová 1037/14, 

908 85 Brodské, 

c) pozemok p.č. 8028 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Branislava Rusnáka a Lenku Rusnákovú, Nová 1041/22, 

908 85 Brodské, 

d) pozemok p.č. 8030 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Moniku Brestovskú, Nová 1042/24, 908 85 Brodské, 

e) pozemok p.č. 8032 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Líviu Riškovú, Nová 1043/26, 908 85 Brodské, 

f) pozemok p.č. 8034 KN-C, orná pôda, vo výmere 250 m2 
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pre Mareka Kalčíka a Petru Kalčíkovú, Nová 1044/28, 908 

85 Brodské, 

g) pozemok p.č. 8054 KN-C, orná pôda, vo výmere 250 m2 

pre Vojtecha Jakubca a Katarínu Jakubcovú, Nová 1045/30, 

908 85  Brodské, 

h) pozemok p.č. 8056 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Pavla Hajdina a Kláru Hajdinovú, Nová 1193/5, 908 01 

Kúty, 

i) pozemok p.č. 8058 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Róberta Valacha a Ľubicu Valachovú, Nová 1047/34, 

908 85 Brodské, 

j) pozemok p.č. 8060 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Gabriela Ralbovského, Nová 1048/36, 908 85 Brodské, 

k) pozemok p.č. 8062 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Jarmilu Šimkovú a Daniela Šimka, Nová 1049/38,  

908 85 Brodské, 

l) pozemok p.č. 8064 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Miroslava Juríka a Nadeždu Juríkovú, Nová 1050/40, 

908 85 Brodské, 

m) pozemok p.č. 8066 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Andreja Hladíka a Danu Hladíkovú, Nová 1051/42,  

908 85 Brodské, 

n) pozemok p.č. 8070 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Erika Hamrana a Zuzanu Hamranovú, Nová 1053/46, 

908 85 Brodské, 

o) pozemok p.č. 8072 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Martina Rusnáka a Jindřišku Rusnákovú, Nová 1054/48, 

908 85 Brodské, 

p) pozemok p.č. 8074 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Petra Emricha, Nová 1055/50, 908 85 Brodské, 

q) pozemok p.č. 8076 KN-C, orná pôda, vo výmere 200 m2 

pre Rastislava Ralbovského a Miladu Ralbovskú, Nová 

1056/52, 908 85 Brodské. 

 

Uznesenie č.65/2016  -        OZ Brodské žiada: 

a) Dopravný inšpektorát o vyslanie odborného pracovníka 

na pripravované zhromaždenie občanov ohľadom 

dopravnej situácie v obci. 

b) Poveruje starostku dojednať podrobnosti riešenia 

dopravnej situácie v k.ú. Brodské s Dopravným 

inšpektorátom. 

c) OZ očakáva na najbližšom zastupiteľstve správu od 

starostky.    

 

Anna Krídlová 

Starostka obce 
 

Vyvesené dňa ........................... 

Zvesené dňa ............................ 


