
Uznesenia 
z 9. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 10.9.2020 

 

Uznesenie č. 116/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje podanie žiadosti o NFP „Autobusové 

zastávky Brodské“ do výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné 

Záhorie o.z., kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-001, aktivita: B2 

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.  

 

Uznesenie č. 117/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie projektu/ŽoNFP s názvom „Autobusové 

zastávky Brodské“ vo výške 4.417,83 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 35.017,83 EUR, ktorý bude 

predložený do výzvy s kódom: IROP-CLLD-T003-512-001, 

vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z..  

 

Uznesenie č. 118/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) Priamy prenájom v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov obecných 

nebytových priestorov pre účely služieb pedikúra,  manikúra na 

dobu 10 rokov a to : časť priestorov v polyfunkčnom dome na 

Vajanského 405/12 na prízemí: prvá miestnosť o výmere 6,78 

m2 a druhá miestnosť o výmere 9,25 m2, časť miestnosti 

čakárne o výmere 8,65 m2, WC o výmere 5,60 m2 pre Denisu 

Marčinovú, Moravský sv. Ján 773, Moravský sv. Ján 908 71  . 

b) Cena nájomného je 17 €/m2/rok.  

c) V prípade obsadenia zubnej ambulancie lekárom musí tieto 

priestory budúci nájomca uvoľniť. 

d) Všetky potrebné úpravy spojené so začatím prevádzky si hradí  

budúci nájomca. 

e)  Poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na 

webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 119/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje na základe Uznesenia OZ č.101/2020 

odpustenie nájomného vo výške 168,- Eur pre Ivetu Trčkovú- ZITA 

–DECOR, Vajanského 406,  908 85 Brodské.  

 

Uznesenie č. 120/2020  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

 

1) Zámer predať majetok obce a to časť pozemku vzniknutého odčlenením 

z parcely p.č. 727/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie, LV 1041, k.ú. 

Brodské  ako diel č.2  vo výmere 199 m2  v zmysle geometrického 

plánu 73/2020 vypracovaného firmou Geodézia Záhorie – Peter 

Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica, pre  p. Marcela Jerdonka a p. 

Kristínu Jerdonkovú, Drahy 468/31, 908 85 Brodské a spôsob jeho 

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 pozemok užíva a je priľahlý 

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. 

 

Uznesenie č. 121/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje finančné dorovnanie pre rok 2020 p. 

Oľge Hladíkovej, ako prijímateľovi sociálnej služby zariadenia 

Domu seniorov Brodské, n.o. vo výške 608,50 € v zmysle   zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách.   

 

Uznesenie č. 122/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2020 podľa VZN č. 

98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku 

cirkev, farnosť Brodské, nám. SNP 91, 908 85 Brodské vo výške 

5.000,- €.  

 

Uznesenie č. 123/2020 – OZ v Brodskom neschvaľuje dotáciu pre rok 2020 podľa VZN č. 

98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Telovýchovnú 

jednotu Baník Brodské vo výške 10 .000,- €.  

 

Uznesenie č. 124/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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 1543062 932492 610570 

Bežný rozpočet RO 39060 780162 -741102 

Kapitálový rozpočet 205535 636952 -431417 

Finančné operácie 615000 51705 563295 

Spolu 2402657 2401311 1346 

 

Uznesenie č. 125/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom pozemkov vo vlastníctve 

obce Brodské par. č. 3836/7, 3836/8, 3836/9  zastavaná plocha 

a nádvorie a časť pozemku 3836/1 ostatná plocha, všetky KN-C, LV 

1041, k.ú. Brodské pre PKC Slovakia, s.r.o., Kátovská 1131/12, 908 

51 Holíč.  

 

Uznesenie č. 126/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom  pozemku vo vlastníctve obce 

Brodské par. č. 4253/10 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 

1041, k.ú. Brodské pre Janette Štvrteckú, Vajanského 349/41, 908 85 

Brodské.  

 

Uznesenie č. 127/2020 – OZ v Brodskom predbežne súhlasí s predajom časti pozemku 

z parcely č. 8004 KN-C, vedenom na LV 5037, k.ú. Brodské  vo 

vlastníctve obce Brodské o výmere cca 96 m2 v zmysle zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí pre Mgr. Marka Nováka, Nová 971, 

908 85 Brodské a Mgr. Elenu Novákovú, Nádražná 312, 908 85 

Brodské. Vyzývame žiadateľov o doloženie geometrického plánu za 

účelom určenia výmery predávaného pozemku. 



Uznesenie č. 128/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie správu starostky o čerpaní 

rozpočtu obce Brodské k 30.6.2020. 

 

 

 

V Brodskom, 10.9.2020                  Anna Krídlová 

                                starostka obce 


