
Uznesenia
zo 17-ho zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 28.09.2017

Uznesenie č. 142/2017 -    OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2017 podľa VZN obce 
                                            č. 54/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre: 

 Telovýchovnú jednotu vo výške  2 500  €

Uznesenie č. 143/2017 - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane      
  programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č.    

                                        5/2017 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 1 375 040,00    736 627,00        +        638 413,00    
Bežný rozpočet RO       24 940,00    562 456,00 -    537 516,00
Kapitálový rozpočet     116 340,00    729 574,00 -    613 234,00  
Finančné operácie    540 487,00      28 094,00         +        512 393,00
Spolu 2 056 807,00 2 056 751,00                            56 ,00

Uznesenie č. 144/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 83/2017, 
                                          o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka
                                          na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

                                            v školskej jedálni.

Uznesenie č. 145/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 84/2017, 
                                          o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 
                                          volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
                                          volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
                                          republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 
                                          Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov 
                                          samosprávy obce Brodské.  

Uznesenie č. 146/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 85/2017
                                          o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské.
 
Uznesenie č. 147/2017  -  OZ v Brodskom schvaľuje zámer predať majetok obce a to
                                          pozemok p.č. 4253/14 vzniknutý podľa geometrického plánu
                                          č. 07/2017, vyhotoviteľa AREA, s.r.o. Bratislava odčlenením 
                                          od parcely č. 4253/2 – KNC, vedenou na LV č. 1041, 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 skutočnosť, že nehnuteľnosť je
                                          priľahlá k stavbe, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich a túto aj
                                          užívajú: pre Milana Jakubca a Máriu Jakubcovú PhMr., 
                                          Mierova 940, 908 85  Brodské.
                                          Cena je stanovená na 7 €/1 m2, pričom kupujúci znáša všetky 
                                          náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností. 



Uznesenie  č.  148/2017 -   OZ v Brodskom schvaľuje predbežný zámer predať majetok
obce  pani  Hane  Stachovičovej  a Marekovi  Stachovičovi,
Hollého 741/13, 905 01  Senica  a to :

a) časť parcely 4246/2 C-KN záhrada vo výmere cca 220 m2.
Cena sa stanovuje na 7 €/1m2.

b) Kupujúci  znáša  náklady  spojené  s vyhotovením
geometrického  plánu  a náklady  spojené  so  zápisom  do
katastra nehnuteľností. 
Budúci kupujúci doloží geometrický plán k žiadosti o kúpu
pozemku.

Uznesenie č. 149/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 2 izbového bytu č. 2 na 1. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Barboru Jakubcovú, Vajanského 345/29,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 150/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 2 izbového bytu č. 5 na 2. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Petru Vrtalovú, Martina Čulena 788,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 151/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 3 izbového bytu č. 1 na 1. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Marcela Jerdonka, Drahy 468,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 152/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 3 izbového bytu č. 4 na 2. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Soňu Hanzlovičovú, Martina Čulena 166/24,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 153/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 3 izbového bytu č. 6 na 2. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Romanu Bayerovú, Športová 599/3,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 154/2017 -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu 
                                     o pridelení 2 izbového bytu č. 3 na 1. nadzemnom poschodí v bytovom 
                                     dome v Brodskom ul. Martina Čulena č. 559/119 pre:
                                     p. Michala Trubirohu, Martina Čulena 715,  908 85 Brodské .

Uznesenie č. 155/2017 -  OZ v Brodskom ruší predkupné právo na parcelu č. 3870/160
                                         KN-C, k. ú. Brodské pre pána Daniela Šimka a Jarmilu Šimkovú, 
                                         Nová 1049/38,  908 85 Brodské.



Uznesenie č. 156/2017 -  OZ v Brodskom nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku 
                                         podľa opätovnej žiadosti p. Martina Valachoviča, Martina
                                         Čulena 93, 908 85  Brodské.

Uznesenie č. 157/2017 -  OZ v Brodskom nesúhlasí s prenájmom nebytových priestorov 
                                         v Dome služieb pre CF 90885, Martina Čulena 210/59, 908 85 
                                         Brodské.
                                         
                                     
Uznesenie č. 158/2017 -  OZ v Brodskom vypúšťa zo Zásad nakladania s finančnými 
                                         prostriedkami obce Brodské z § 5 – použitie rozpočtových
                                         prostriedkov odsek 8.  

Uznesenie č. 159/2017 -  OZ v Brodskom poveruje starostku obce vyvolať rokovanie 
                                         s Národnou diaľničnou spoločnosťou s riešením o odpojení 
                                         kanalizačnej prípojky na diaľničnom prechode Brodské 
                                         k 31.12.2017. 

V Brodskom, 28.9.2017                                                  Anna Krídlová
                                                                                         starostka obce   


