
Uznesenia 
zo 7. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 30.4.2020 

 

Uznesenie č. 80/2020 – OZ v Brodskom konštatuje, že:  

    na základe vzdania sa poslaneckého mandátu Ing. Mariany     

    Suchovskej, zložil pán Ferdinand Čulen, ktorý skončil v komunálnych   

    voľbách v roku 2018 ako prvý náhradník, poslanecký sľub. 

 

Uznesenie č. 81/2020 – OZ  v Brodskom volí za predsedu komisie kultúry, školstva, športu     

    a mládeže p. Ferdinanda Čulena 

 

Uznesenie č. 82/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje doplnenie členov jednotlivých komisií: 

a) komisia finančná a správy majetku: 

- Ing. Milan Marchfeld 

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže: 

- p. Marcela Antálková 

- p. Kristína Cabadajová 

- p. Martina Hesková 

 

Uznesenie č.83 /2020 – OZ v Brodskom deleguje p. Ferdinanda Čulena do školskej rady 

Základnej školy v Brodskom.  

 

Uznesenie č.84 /2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie správu o činnosti hlavného  

    kontrolóra obce Brodské za rok 2019. 

 

Uznesenia č.85/2020  - OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra   

   obce Brodské k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 86/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce  

    Brodské k Záverečného účtu za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 87/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje Záverečný účet obce Brodské za rok 2019 a  

    celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 88/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora k  

    účtovnej závierke k 31.12.2019. 

 

Uznesenie č.89 /2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 33.914,60 €,  

b) použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 157.773,20 € 

 

Uznesenie č. 90/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške  

    335.970,18 € na splátky úverov a investičné výdavky. 

 

Uznesenie č. 91/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje účelové použitie prostriedkov rezervného  

    fondu vo výške 200.000,-  € na výstavbu športovej haly. 

 



Uznesenie č. 92/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje VZN č. 105/2020 o určení pravidiel času  

    predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brodské. 

 

Uznesenie č. 93/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  

    k dodržaniu podmienok pre prijatie návratného zdroja financovania  

    podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uznesenie č. 94/2020 – OZ v Brodskom  

1) súhlasí: 

a) s realizáciou investičných akcií ( resp. kapitálových výdavkov ) na 

Inžinierske siete v obytnej zóne Padielky a splatením zostatku úveru 

v inej banke vo výške max. do 500.000,- EUR.   

b) s prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. v celkovej výške 

maximálne do 500.000,- EUR 

2) poveruje starostku obce pani Annu Krídlovú, aby ako zástupca obce 

Brodské uzatvoril so Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluvu o Úvere 

a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonávala aj ďalšie úkony 

súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením s dobou splatnosti 10 rokov 

a 10 ročnou fixnou úrokovou sadzbou. 

 

Uznesenie č. 95/2020  – OZ v Brodskom  schvaľuje  dotácie pre rok 2020 podľa VZN č. 

98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre: 

a) CF 908 85                                      660,00 € 

b) TJ Baník                                      6 000,00 € 

 

Uznesenie č.96/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane   

   programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2020 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 1598096 814906 783190 

Bežný rozpočet RO 39060 766451 -727391 

Kapitálový rozpočet 134260 186438 -52178 

Finančné operácie 30000 32326 -2326 

Spolu 1801416 1800121 1295 

 

 

Uznesenie č. 97/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s odpredajom podielov na pozemkoch p.č.   

    5736/2 a p.č. 5736/3,  oba KN-E, vedených na LV 3526, k.ú Brodské vo    

                                        vlastníctve obce Brodské pre pána Bohumila Hnáta, Nádražná 933/38,  

     908 85 Brodské. 

 

Uznesenie č. 98/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s prerozdelením pozemku p.č. 255/2 KN-C,  

    vedenom na LV 485, k.ú. Brodské  v podielovom vlastníctve obce  

    Brodské podľa predloženej žiadosti p.Connera Keith Wainwright  

    a p. Gabriely Wainwright, Martina Čulena 558, 908 85 Brodské  



 

Uznesenie č. 99/2020 – OZ v Brodskom predbežne súhlasí s predajom časti pozemku z parcely 

č. 727/1 KN-C, vedenom na LV 1041, k.ú. Brodské  vo vlastníctve obce 

Brodské o výmere cca 250m2 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí pre p. Marcela Jerdonka a p. Kristínu Jerdonkovú, Drahy 468/31, 

908 85 Brodské. Vyzývame žiadateľa o doloženie geometrického plánu 

za účelom určenia výmery predávaného pozemku. 

 

Uznesenie č. 100/2020  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

1) Zámer predať majetok obce a to pozemok p.č. 727/20 KN-C, zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 12 m2, vedenom na LV 1041, k.ú.Brodské vo 

vlastníctve obce Brodské pre  Ing. Michala Kána a Mgr. Luciu Kánovú, 

Furdekova 8, 851 03 Bratislava 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 žiadatelia pozemok užívajú a je priľahlý k nehnuteľnosti, 

ktorú  vlastnia. 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.  101/2020 – OZ v Brodskom OZ schvaľuje odpustenie nájomného v obecných 

priestoroch, ktoré sú prenajaté na podnikateľské účely. Nájom bude 

odpustený pomerne, podľa počtu dní, kedy boli prevádzky uzatvorené z 

dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadosť musí byť 

predložená do 30.6.2020 a každá bude posudzovaná individuálne.  

 


