
Uznesenia
z 6. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 61/2019  - OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov
                                         a podprogramov rozpočtovým opatrením č.3/2019 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 1 631 027,00 806 615,00  +    824 412,00
Bežný rozpočet RO  37 604,00 700 583,00 - 662 979,00
Kapitálový rozpočet 1 900,00 163 333,00 - 161 433,00
Finančné operácie 187 498,00 32 126,00 +    155 372,00
Spolu 1 858 029,00 1 702 657,00 +    155 372,00

Uznesenie č. 62/2019  -  OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 2020 

Uznesenie č. 63/2019 -  OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 2020 
vrátane programov a podprogramov podľa predloženého návrhu.

Rozpočet na rok 2020

Príjmy spolu 1 527 732
Bežné príjmy 1 458 672
Kapitálové príjmy 0
Finančné operácie 30 000
Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 39060
Výdavky spolu 1 527 517
Bežné výdavky 1 376 691
Kapitálové výdavky 118 500
Finančné operácie 32 326
Hospodárenie obce 215

Uznesenie č. 64/2019  -  OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet obce 
Brodské na roky 2021 – 2022 vrátane programov a podprogramov 
podľa predloženého návrhu.
                                          

Rozpočet na rok 2021 Rozpočet na rok 2022

Príjmy spolu 1 497 732 1 497 732
Bežné príjmy 1 458 672 1 458 672
Kapitálové príjmy 0 0
Finančné operácie 0 0
Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 39 060 39 060
Výdavky spolu 1 408 427 1 408 387
Bežné výdavky 1 370 971 1 370 821
Kapitálové výdavky 5 000 5 000
Finančné operácie 32 456 32 566
Hospodárenie obce 89 305 89 345



Uznesenie  č.  65/2019 -  OZ v Brodskom   v súlade  so  zákonom  č.  369/1990Zb  o obecnom   
                                    zriadení   v znení neskorších predpisov

                 a)  schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce           
                     Brodské na  1. polrok 2020  

            b)  poveruje hlavného  kontrolóra  obce  vykonať  kontroly  podľa  
                                     schváleného  plánu

Uznesenie č. 66/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 101/2019 o určení 
                                      výšky  finančných prostriedkov na dieťa v MŠ a školských zariadení
                                      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2020

Uznesenie č. 67/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 102/2019 o zavedení          
                                       a poskytovaní elektronických služieb 

Uznesenie č. 68/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 103/2019 o miestnych    
                                      daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
                                      na území obce Brodské 

Uznesenie č. 69/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 104/2019 o určení výšky  
                                      mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského  
                                      klubu detí 

Uznesenie č. 70/2019- OZ v Brodskom  schvaľuje termíny zasadnutí OZ v Brodskom na rok 2020 
podľa predloženého návrhu:

1. zasadnutie 27. február 2020
2. zasadnutie 30. apríl 2020
3. zasadnutie 25. jún 2020
4. zasadnutie 24. september 2020
5. zasadnutie 10. december 2020

Uznesenie č. 71/2019  – OZ v Brodskom  nesúhlasí s odpredajom obecného majetku podľa  
                                        predloženej žiadosti pre Connera Keith Wainwright a Gabrielu Wainwright, 
                                        Martina Čulena 558, 908 85 Brodské 

Uznesenie č. 72/2019  – OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) Predaj majetku 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 m2, 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 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 
uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č 51/2019 pre pani Martu 
Ferenčíkovú, bytom Záhumenská 733, 908 85 Brodské. Cena je stanovená: 
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 
m2, 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. 

b) Kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra  
     nehnuteľností. 
c) Poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webových stránkach obce



    
Uznesenie č. 73/2019  – OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) Predaj majetku obce a to časť pozemku p.č. 5736/1 KN-E, zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 172 m2, v podiele 1/7,  vedenom na LV 2283 
a novovytvorený pozemok p.č. 7427/79 vo výmere 86m2  vzniknutého 
odčlenením časti pozemku p.č. 5789/1 KN-E, trvalý trávny porast vo výmere 
8439m2,  vedenom na LV 3733  v zmysle geometrického plánu 35/2019 
vypracovaného firmou IPSGEO, s.r.o., Štefánikova1054, 908 01 Kúty ako diel 
č. 1 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 uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č. 60/2019 pre  
Bohumila Hnáta, Nádražná 933/38, 908 85 Brodské. Cena je stanovená na 
7€/1m2 

b) Kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra  
    nehnuteľností. 
c) Poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webových stránkach  
    obce.

Uznesenie č. 74/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje: 

             a) Predaj majetku obce a to podľa geometrického plánu č. 62/2019,   
                   vypracovaného firmou Mario Antálek, geodetické práce, 908 85       
                   Brodské 817 pozemok p.č. 4104 KN-C, ostatná plocha vo výmere    
                 30 m2, vedenom  na LV č. 5037 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 uvedeného v uznesení    
                   o schválení zámeru predaja č.57/2019 pre spoločnosť   
                 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

b) Celková predajná cena je  100,00€. Všetky náklady spojené   
                                            s predajom a zápisom do katastra nehnuteľností hradí predávajúci.

c) Poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webových stránkach obce.

Uznesenie č. 75/2019 - OZ v Brodskom schvaľuje: 

                                     a)  Prenájom nebytových priestorov – 1.miestnosť s príslušenstvom,  
                                          nachádzajúca sa na 1. poschodí 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,      
                                          uvedeného v uznesení o schvaľovaní zámeru prenájmu č. 59/2019   
                                          pre p. Dalibora Babalu, Martina Čulena162/32,90885 Brodské.      
                                     b) Celková cena prenájmu je 1 €/rok
                                     c) Poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej 

   stránke obce. 

Uznesenie č. 76/2019  - OZ v Brodskom ukladá prednostovi úradu priebežne predkladať   
                                          poslancom finančné vyúčtovanie príjmov a výdavkov  akcií  
                                          organizovaných obcou alebo spoluorganizovaných s iným                
                                          subjektom ihneď po zaúčtovaní, najneskoršie do dvoch mesiacov 
                                          po ich uskutočnení.

Uznesenie č. 77/2019  - OZ v Brodskom zmysle § 18d zákona 369/90 Zb. v platnom znení ukladá   
                                       kontrolórovi  obce vykonať kontrolu interných dokumentov Obce Brodské a  
                                       to: Organizačného poriadku Obce Brodské, Pracovného poriadku Obce  
                                       Brodské, kontrolu pracovných úväzkov a pracovných náplní všetkých  



                                       zamestnancov Obce Brodské , MŠ a ŠJ. Zároveň v zmysle § 18d, ods. 1 tohto 
                                       zákona žiada o stanovisko, či organizačná schéma OcÚ,  úväzky a pracovné  
                                       náplne  spĺňajú náležitosti efektívneho  využívania a nakladania z finančnými 
                                       prostriedkami Obce Brodské  a zo strany  štatutára neprichádza  
                                       k neodôvodneniu  plytvaniu  finančných prostriedkov obce. Termín – prvý 
                                       polrok 2020.
                                       
Uznesenie č. 78/2019 - OZ v Brodskom ukladá kontrolórovi obce, aby do plánu kontrolnej činnosti    
                                      na I. polrok 2020 zaradil bod : Kontrola dodržovania  zákona 553/2003 Zb.  
                                      v platnom znení O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
                                      verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri určení     
                                      platových výmerov pre zamestnancov OcÚ, MŠ, ŠJ a ŠK a tiež v nadväznosti 
                                      na Kolektívnu zmluvu. 

Uznesenie č. 79/2019 - OZ v Brodskom ukladá kontrolórovi obce  vykonať kontrolu vedenia 
                                      dochádzky  na Obecnom úrade Brodské a v knižnici za rok 2019. Zároveň  
                                      skontrolovať, či v knihe dochádzok je vyznačovanie odchodov a príchodov  
                                      zamestnancov z pracoviska obecného úradu z pracovných resp. súkromných   
                                      dôvodov. Termín - 2x do roka.

V Brodskom, 12.12.2019              Anna Krídlová
                         starostka obce


