
Uznesenia 
zo 4. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 24.6.2019 

 
Uznesenie č. 36/2019  – OZ v Brodskom  berie na vedomie  správu o činnosti hlavného kontrolóra  
                                         obce Brodské  za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 37/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2.     
                                        polrok 2019. 
 
Uznesenie č. 38/2019  – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  
                                         obce Brodské  k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 39/2019  – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra  
                                         obce Brodské  k návrhu záverečného účtu za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 40/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje  Záverečný účet obce Brodské za rok 2018 
                                         a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 41/2019  – OZ v Brodskom  berie na vedomie  stanovisko nezávislého audítora 
                                        k účtovnej závierke k 31.12.2018. 
 
Uznesenie č. 42/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje:  

a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu  vo výške  50 829,52  €,    

b) použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu  
vo výške 75 152,94 €         
                             

Uznesenie č. 43/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje  použitie rezervného fondu vo výške  
                                        323 809,62 €  na splátky úverov a investičné výdavky. 
                                       
Uznesenie č. 44/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje  dotácie pre rok 2019 podľa VZN 98/2019  
                                        o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre: 

a) Únia žien Slovenska                         200,00 € 

b) Slovenský zväz záhradkárov            300,00 € 

c) Slov. zväz chovateľov                   1 000,00 € 

d) CF 908 85                                      2 000,00 € 

e) ZRPŠ                                                450,00 € 

f) Slov. zväz rybárov                         2 000,00 € 

g) Kulturist. klub ANTIK                  1 000,00 € 

h) Jednota dôchodcov                        1 700,00 € 

i) Telov. jednota                              10 000,00 € 

 
 

Uznesenie č. 45/2019 – OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre Dom seniorov v Brodskom podľa 
                                       Zákona č. 583/2004, par. 7 ods. 2, v sume 15 000,00 €.       
 
Uznesenie č. 46/2019  - OZ v Brodskom berie na vedomie  zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 
                                       programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2019 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    740 376,00           +       764 793,00 
Bežný rozpočet RO         26 640,00    657 430,00 -  630 790,00 
Kapitálový rozpočet                36 750,00      97 140,00 -    60 390,00  
Finančné operácie               0,00      32 106,00            -         32 106,00 
Spolu 1 568 559,00 1 527 052,00            +        41 507,00 
 
   
 

Uznesenie č. 47/2019  - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov 
                                         a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2019 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 1 505 169,00 796 526,00  +       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 323 810,00 32 106,00 +      291 704,00 
Spolu 1 892 369,00 1 799 702,00 +        92 667,00 
 
 
Uznesenie č. 48/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje  VZN obce Brodské č. 99/2019 o výške  
                                        príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu 
                                        nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 

Uznesenie č. 49/2019  – OZ v Brodskom  schvaľuje  VZN obce Brodské č. 100/2019 o rozsahu, 
                                         spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby, poskytované v Dome 
                                         seniorov Brodské, n.o.     
                        

Uznesenie č. 50/2019  – OZ v Brodskom  nesúhlasí s odpredajom obecného majetku podľa   
                                        predloženej žiadosti pre PKC Slovakia, s.r.o., Kátovská 1131/12,  
                                       908 51  Holíč. 
 

Uznesenie č. 51/2019  – OZ v Brodskom schvaľuje:  
 

1) Zámer predať majetok obce a to pozemok p.č. 1468/4 KN-C, zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 134 m2, pozemok p.č. 1468/9 KN-C, zastavaná 
plocha a nádvorie, vo výmere 626m2, pozemok p.č. 1468/145 KN-C, zastavaná 
plocha a nádvorie, vo výmere 23m2 a pozemok p.č. 1468/146 KN-C, zastavaná 
plocha a nádvorie  vo výmere 7m2, v zmysle geometrického plánu č. 26/2019, 
vypracovaného firmou Mario Antálek, geodetické práce, 908 85 Brodské 817, 
všetky vedené na LV č. 3733 k.ú. Brodské vo vlastníctve obce Brodské, pani 
Marte Ferenčíkovej, bytom Záhumenská 733, 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 žiadateľka pozemky roky užíva a na parcele č. 1498/4, ktorú 
rodičia menovanej v minulosti odkúpili od MNV Brodské má postavenú 
nehnuteľnosť. Cena je stanovená pre:  
a) pozemok p.č. 1468/4 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134 m2 
v celkovej výške 1 €. 
b) pozemok p.č. 1468/9 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 626m2, 
pozemok p.č. 1468/145 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23m2 
a pozemok p.č. 1468/146 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 7m2 
vo výške 7€/1m2.  
2) Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra 
nehnuteľností.  



3) Poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnych zmlúv na webových stránkach 
obce. 

 
Uznesenie č. 52/2019 – OZ v Brodskom schvaľuje výdavky vo výške 9.600,- € s DPH na 

financovanie nákladov spojených s JPÚ v časti k.ú. Brodské – cintorín 
a zberný dvor. 

 
 
 
 
V Brodskom, 24.6.2019                  Anna Krídlová 
                                starostka obce 


