
Uznesenia 
zo 14. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 30.03.2017

Uznesenie  č.  124/2017 -     OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce  Brodské vrátane
programov  a podprogramov  rozpočtovým  opatrením  č.  2/2017
v zmysle ustanovenia §    14    ods. 2    zákona 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  1 347 395,00    641 744,00       +        705 651,00
Bežný rozpočet RO       24 940,00    539 052,00 -   514 112,00
Kapitálový rozpočet            823,00    492 120,00 -   491 297,00
Finančné operácie    346 805,00      26 244,00        +       320 561,00
Spolu 1 719 963,00 1 699 160,00                   20 803,00

 
Uznesenie č. 125/2017  -        OZ v Brodskom schvaľuje Zmeny a doplnky Územného 

plánu obce Brodské č. 1/2016.

Uznesenie č 126/2017  -        OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 82/2017, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 
Územného plánu obce Brodské č. 1/2016 a ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN obce Brodské č. 36/06, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu obce Brodské.

 
 Uznesenie č. 127/2017  -       OZ v Brodskom berie na vedomie správu audítora za rok 

2016
 Uznesenie č. 128/2017  -       OZ v Brodskom schvaľuje:
• a) Prenájom nebytových priestorov – miestnosť s príslušenstvom, 

nachádzajúca sa v zadnej časti budovy súp. č. 809, Nám. SNP, vo 
vlastníctve obce, vedenej 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 a dôvodu hodného osobitného zreteľa, uvedeného
v uznesení o schvaľovaní zámeru prenájmu 

• č. 121/2017 za celkovú cenu prenájmu 1 Euro/rok.    
                                 b)Poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na 

webovej stránke obce. 
 
Uznesenie č.129/2017  -        OZ v Brodskom ruší predkupné právo na parcelu č. 3870/264 

KN-C, k. ú. Brodské pre pána Martina Rusnáka a pani 
Jindřišku Rusnákovú, Nová 1054/48, 908 85 Brodské.

Uznesenie č.130/2017  -         OZ v Brodskom berie na vedomie Výročnú správu Domu 
seniorov Brodské.

Uznesenie č.131/2017  -         OZ v Brodskom berie na vedomie správu o výsledkoch 
kontroly č. 1/2017 za obdobie 12/2016 – 2/2017.

Anna Krídlová
 starostka obce
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