
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 

10.12.2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Brodskom. 

 
Prítomní : viď. prezenčná listina  

 

Pani starostka privítala prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, a preto je zasadnutie uznášania schopné. 

Oznámila, že zasadnutie bude nahrávané. 

1.Otvorernie 

 

Pani starostka otvorila zasadnutie a prečítala program. 

Návrh programu k dnešnému zasadnutiu  je nasledovný 

 

1. Otvorenie 

2. Učenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Rozpočtové opatrenie č.4/2020 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  na rok 2021 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

9. VZN č.106/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2021 

10. VZN č. 107/2020 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach 

11. Schválenie termínov zastupiteľstiev 

12. Schválenie bytu 

13. Rôzne  

14. Diskusia 

15. záver 

 

 

Nik nemal pripomienky k programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek   

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

Program bol schválený. 

 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  

Za zapisovateľku bola určená pani Jarmila Šimková. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Katarína Štepanovská  a p. Michal Šimon   

 

 



3.Voľba návrhovej komisie  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Stanislav Gulíšek a Ing. Vladimír Kocúr. 

 

Hlasovanie :  

 

Za :            5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek 

Proti :        0 

Zdržal sa : 0    

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení :p. Stanislav Gulíšek a Ing. Vladimír Kocúr 

 

4. Kontrola uznesení 

 

Kontrolór obce  Mgr. Pavol Mihál konštatoval , že neboli žiadne plniace uznesenia. 

 

5.Rozpočtové opatrenie č.4/2020   
 

Táto posledná  zmena   rozpočtu je spracovaná  na predpokladane čerpanie rozpočtu ku koncu 

roku. Poslanci boli oboznámení, finančná komisia  to preberala na porade. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :               5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek       

              

Proti:            0  

Zdržal sa :    0 

 

Uznesenie č.129/2020 bolo schválené 

 

Uznesenie č. 129/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2020 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 1707922 834952 872970 

Bežný rozpočet RO 39060 787729 -748669 

Kapitálový rozpočet 206009 800262 -594253 

Finančné operácie 595967 51818 544149 

Spolu 2548958 2474761 74197 

 

 

 

                                                                                                                Anna Krídlová      

                                                                                                                 starostka obce   

 



p. starostka:  Ak budeme mať  nepredvídané výdavky, ktoré nastanú po schválení poslednej 

zmeny rozpočtu – ako sa nám stalo práve včera, že nám odišiel kotol na KD, volali sme 

opravára, zatiaľ nevieme cenu, treba ho opraviť a FA bude ešte tento rok. Navýši nám to 

výdavok oproti poslednému schválenému rozpočtu. Konzultovali sme to aj s inými obcami 

a následne aj s audítorom, riešia to formou uznesenia, kde povoľujú úpravu výdavkov 

v prípade, že sú samozrejme dosiahnuté príjmy vyššie ako výdavky. Inak by sme museli 

urobiť úhradu až na budúci rok, to znamená po splatnosti, pričom dodávatelia očakávajú 

úhradu ešte tento rok. Samozrejme, by sa to týkalo len nepredvídaných alebo nutných 

 výdavkov a o tom by ste boli informovaní. Predbežný súhlas bol zaslaný emailom.  

Kontrolór: Treba jasne definovať , že poslanci budú informovaní, aby nedošlo 

k nedorozumeniu. 

p.Gulíšek: V akej výške ? 

p. starostka: Budete o tom informovaní, vy to musíte schváliť. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :               5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek       

              

Proti:            0  

Zdržal sa :    0 

 

Uznesenie č.130/2020 bolo schválené 

 

Uznesenie č. 130/2020  - OZ v Brodskom schvaľuje v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozpočtové opatrenie č. 5 – povoľuje prekročenie schválených 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.  

 

 

                                                                                                                 Anna Krídlová      

                                                                                                                 starostka obce   

  

6.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021  

 

p. starostka :Podľa par. 18f odst.1 písm c/ zákona 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení nám 

predložil hlavný kontrolór obce odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a  jeho záver  je ,aby poslanci zobrali na vedomie  toto stanovisko. 

Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce Brodské na rok 2021 je spracovaný v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Návrh 

rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl  a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

a ostatné súvisiace normy. 



Poslanci to mali poslané. 

Prosím, aby ste zobrali na vedomie. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

 

 Za :             5 – Šimon,Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 131/2020 bolo vzaté na vedomie.                        

  

Uznesenie č. 131/2020  -  OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 

2021  

 

 

 

                                                                                                             Anna Krídlová 

                                                                                                               starostka obce 

 

7.Schválenie rozpočtu 

 

p. starostka:  

Rozpočet  je základom  finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet je tvorený na 

roky 2021 – 2023. Príprava  prebieha v súlade s legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú 

proces rozpočtovania. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené  finančné 

vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území obce, ktoré vyplývajú 

z všeobecne záväzných právnych predpisov alebo nariadení obce. Rozpočet na rok 2021 je 

spracovaný tak, aby sme zabezpečili bezproblémový a efektívny chod obce a jej prevádzku, 

aby sme dosiahli hospodárnosť v príjmoch a výdavkoch, ktoré sú rozpísané v programovej 

štruktúre jednotlivých programov. Samozrejme rozpočet  je možné ďalej upravovať 

rozpočtovými opatreniami.  Stanovisko hlavného kontrolóra zobralo na vedomie, návrh 

rozpočtu bol  riadne vyvesený ,neboli žiadne pripomienky na zapracovanie. 

 
Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 132/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 132/2020 -  OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 

2021 vrátane programov a podprogramov podľa 

predloženého návrhu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                          starostka obce 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia k viacročnému rozpočtu. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 133/2020 bolo vzaté na vedomie.                        

 

Uznesenie č. 133/2020  -  OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet 

obce Brodské na roky 2022 – 2023 vrátane programov 

a podprogramov podľa predloženého návrhu. 

                                           

 
Rozpočet na rok 2022 Rozpočet na rok 2023 

Príjmy spolu 1663942 1716558 

Bežné príjmy 1625082 1677698 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné operácie 0 0 

 
Rozpočet na rok 2021 

Príjmy spolu 1585814 

Bežné príjmy 1546954 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie 0 

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 38860 

Výdavky spolu 1576878 

Bežné výdavky 1495594 

Kapitálové výdavky 21920 

Finančné operácie 59364 

Hospodárenie obce 8936 



Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 38860 38860 

Výdavky spolu 1528338 1528298 

Bežné výdavky 1463834 1463634 

Kapitálové výdavky 5000 5000 

Finančné operácie 59504 59664 

Hospodárenie obce 135604 188260 

 

 

 

 

                                                                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                         Starostka obce 

 

 

 

 

8.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2021  

 

p. starostka :Plán práce hlavného kontrolóra spočíva v kontrole zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní a hospodárení s majetkom obce, kontrola plnenia 

rozpočtu ,kontrola plnenia uznesení. Plán bol  riadne vyvesený. 

Prosím o slovo pána kontrolóra. 

Kontrolór: Tento plán môže byť doplnený o kontroly na základe uznesení, ak vec neznesie 

odklad  ,z podnetov občanov .Budem kontrolovať evidenciu sťažností. V tomto roku som mal 

aj mimoriadne kontroly z podnetov zo strany uznesení OZ, aj z podnetov obyvateľov obce aj 

z vlastných podnetov. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia . 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 134/2020 bolo schválené.                        

 
Uznesenia č. 134/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. polrok 2021.  

 

 
                                                                                                         Anna Krídlová 

                                                                                                        Starostka obce  

 



9. VZN č.106 /2020 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

p. starostka: VZN č.106/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa a MŠ 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – toto VZN sa musí robiť 

každoročne, nakoľko obec poskytuje týmto zariadeniam finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku, bolo riadne vyvesené , neboli žiadne pripomienky. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia . 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 135/2020 bolo schválené.                        

 
Uznesenie č. 135/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 106/2020 o určení  

                                      výšky  finančných prostriedkov na dieťa v MŠ a školských zariadení 

                                      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2021 

 

 
                                                                                                                  Anna Krídlová 

                                                                                                                   Starostka obce 

 
10. VZN č.107/2020 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach v obci 

 

p. starostka :Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách samo o sebe nie je 

priestupkom ani trestným činom. Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov  však umožňuje obciam (mestám), aby všeobecne záväzným 

nariadením obce (ďalej aj ako „VZN“) upravili zákaz alebo obmedzenie požívania 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Takto je  návrh aj  nášho VZN, ktoré 

bolo riadne vyvesené, neboli pripomienky . 

 
Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za:             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek       

Proti:         0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č.136/2020 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 136/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 107/2020 o zákaze 

podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území obce 

Brodské.  

 



 

 

                                                                                                             Anna Krídlová 

                                                                                                                   starostka obce 

 

11.Schválenie termínov zastupiteľstiev 

 

p. starostka :Každoročne je potrebné schváliť plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Podľa 

zákona o obecnom zriadení má byť zastupiteľstvo každé 3 mesiace Návrh je: 

25.február.2021 

29. apríl 2021 

24. júna 2021 

30. septembra 2021 

16. december 2021 

Ďalej  je podľa potreby. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

 Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon,Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

 

Uznesenie č.137/2020 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 137/2020- OZ v Brodskom schvaľuje termíny zasadnutí OZ v Brodskom na rok   

2021  podľa predloženého návrhu: 

1. zasadnutie 25. február 2021 

2. zasadnutie 29. apríl 2021 

3. zasadnutie 24. jún 2021 

4. zasadnutie 30. september 2021 

5. zasadnutie 16. december 2021 

 

 

                                                                                                             Anna Krídlová 

                                                                                                              starostka obce 

 

12.Schválenie bytu 

 

p. starostka : Nakoľko sa uvoľnil byt na zdravotnom stredisku , sociálna komisia prehodnotila 

žiadosti  a odporučila pani Ľubicu Kopčárovú. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 



Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 138/2020 bolo schválené.                        

 

 

Uznesenie č. 138/2020  -  OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť 

nájomnú zmluvu o pridelení 1 izbového bytu č. 1 na 1 

poschodí v polyfunkčnom dome v Brodskom na ulici 

Vajanského 405 pre:  

 p. Ľubicu Kopčárovú, Obec Brodské, 908 85 Brodské 

 

 

 

 

                                                                            Anna Krídlová 

                                                                            Starostka obce 

 

13.Rôzne 

 

p. starostka :Na minulom zasadnutí bol schválený zámer predaja pozemku pre pána Jerdonka, 

teraz pristúpime  k samotnému predaju. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 139/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 139/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to časti pozemku vzniknutého odčlenením 

z parcely p.č. 727/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie, LV 

1041, k.ú. Brodské  ako diel č.2  vo výmere 199 m2  vo 

vlastníctve obce Brodské v zmysle geometrického plánu 

73/2020 vypracovaného firmou Geodézia Záhorie – Peter 

Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica 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. 120/2020 za cenu 7,00 €/m2 pre pre  p. Marcela 

Jerdonka a p. Kristínu Jerdonkovú, Drahy 468/31, 908 85 

Brodské.  

b) kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do 

katastra nehnuteľností 

c) poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webových 

stránkach obce. 

 



 

 

 

 

                                                                                                                      Anna Krídlová 

                                                                                                                       starostka obce 

 

 

p. starostka :Ďalej bola žiadosť od manželov Novákových v zmysle geometrického plánu 

o odkúpenie pozemku priľahlého k nehnuteľnosti. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 140/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 140/2020  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

 

1) Zámer predať majetok obce a pozemok p.č. 8004/2 KN-C, orná pôda, 

vzniknutého odčlenením z pozemku p.č. 8004 KN-C, orná pôda, LV 

5037, k.ú. Brodské  vo výmere 107 m2  v zmysle geometrického plánu 

165/2020 vypracovaného firmou Geodézia Záhorie – Peter Gulíšek, 

pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica, pre  Mgr.Mareka Nováka, Nová 

971/24,  908 85 Brodské a Mgr.Elenu Novákovú, rod. Papánkovú, 

Nádražná 312/18, 908 85 Brodské 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 pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré  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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Anna Krídlová  

                                                                                                                              starostka obce  

 

 

p. starostka :Majiteľ pizzerie pán Masimo Aramu zaslal žiadosť o predaj pozemku pred 

pizzeriou, stavebná komisia prehodnotila a zaslala odporučenie alebo návrh poslancom 

o neschválení. 



 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 141/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 141/2020 – OZ v Brodskom neschvaľuje predaj časti pozemku p.č. 727/1 KN-

C, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Brodské, LV č. 

3733 pre  p. Massima Aramu, Štefánikova 228/3, 908 85 Brodské.  

 

 

 

                                                                                                                     Anna Krídlová 

                                                                                                                     Starostka obce 

 

p. starostka :Firma PV-Lak s.r.o. Kúty nám zaslali žiadosť o predaj pozemku na výstavbu 

priemyselnej haly. Jedná sa o pozemok , ktorý je zahrnutý do jednoduchých pozemkových 

úprav. 

 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 142/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 142/2020 – OZ v Brodskom neschvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce 

Brodské p. č. 5869/1 KN-E, trvalý trávny porast, LV č. 3733, k.ú. 

Brodské pre PV-LAK s.r.o., Kollárova 936/48, 908 01 Kúty. 

Predmetný pozemok je súčasťou obvodu jednoduchých 

pozemkových úprav v k.ú. Brodské – cintorín, zberný dvor. 

 

 

 

                                                                                                         Anna Krídlová 

                                                                                                         Starostka obce 

 

 

p. starostka :Majiteľ zmrzlinového stánku nás požiadal o prenájom priestorov pri svojom 

stánku, nakoľko chce urobiť mobilné oplotenie, ktoré by sa po skončení sezóny vždy 

zdemontovalo. 



 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             5 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek      

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 143/2020 bolo schválené.                        

 

Uznesenie č. 143/2020  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) zámer prenajať majetok obce Brodské a to časť pozemku p.č. 

557/1, C-KN, zastavaná plocha a nádvorie vedľa predajného 

stánku vo výmere 20 m2, vo vlastníctve obce, vedenom 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, ktorým je vytvorenie 

posedenia pri predajnom stánku zmrzliny pre pána  Surejju Haliti, 

Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely.  

b) Cena prenájmu je stanovená na 1 €/m2/mesiac. 

c) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke 

obce a na úradnej tabuli.  

 

 

 

                                                                                                                   Anna Krídlová 

                                                                                                                   Starostka obce 

Poslanec Ing. Vladimír Kocúr požiadal o 5 minútovú prestávku. 

 

Pani starostka prerušila zasadnutie na 5 minút. 

 

Po prerušení zasadnutia  sa začalo jednanie o žiadosti o dotáciu pre TJ Baník Brodské. 

Poslanci sa vyjadrili, že sa tým nechcú zaoberať. 

p.prednosta: Môžete to schváliť alebo neschváliť. 

p. kontrolór: Nechcete , aby som to odôvodnil? 

Ing. Kocúr: Ešte sme sa nedohodli. 

p. kontrolór: Môže sa stať, že ak bude Lokdown, tak by to už tento rok nebolo. 

 

Ing. Kocúr prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 144/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre rok 2020 podľa VZN č. 

98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Telovýchovnú 

jednotu Baník Brodské vo výške 2000 €.  

 

Hlasovanie 

 Za :             1 – Šimon   

    



Proti:           0 

Zdržal sa :   4-  Ing. Kocúr, Babalová, Štepanovská, Gulíšek 

 

Uznesenie č. 144/2020 nebolo schválené.                        

 

  

 

14.Diskusia 

p. starostka: Vyzdvihla by som pani riaditeľku MŠ ,lebo sa pravidelne zúčastňuje našich 

zasadnutí a zároveň by som jej chcela poblahoželať k jej ďalšiemu funkčnému obdobiu všetko 

najlepšie. 

p. Babalová: Na porade sme sa bavili o novej bytovke, Ing. Kocúr chce byť v komisii pri 

otváraní obálok. 

p. starostka: Robí to externý verejný obstarávateľ, ale zatiaľ nemáme žiadne informácie ani 

zápisnicu. 

p. Babalová: Vlado tam chcel byť. Tak otvárali sa obálky ? 

p. starostka: U nás sa to neotvára. 

p. prednosta: Zajtra tam budeme volať. 

p. Gulíšek: Búranie telocvične- nedali ste nám o tom vedieť. Boli by sme radi , keby tam boli 

poslanci. 

p. Babalová: Zaráža ma ,že prešlo 20 dní a nik nedal obci vedieť. 

p. Gulíšek : Neverím tomu ,že Vás nikto neinformoval. Ako je to možné? 

p. prednosta: Nemáme žiadne informácie. 

p. starostka: Pošlem ti kontakt, môžeš si tam zavolať, určite ma nikto nekontaktoval. 

p. Gulíšek: Niekto porušil zákon. 

p. prednosta: Povedz, čo sme porušili? 

p. Štvrtecký Ondrej : Aká bytovka ? 

p. prednosta: Bývalá bombičkáreň. 

p. Gulíšek: My sme ani nevedeli, že sa to schvaľuje tá bytovka. Schvaľoval sa zámer a bolo 

povedané, že môžeme odstúpiť. 

p. starostka: Dali ste uznesenie, ale  môžete odstúpiť. 

p. Babalová: Už je to zbytočné teraz vysvetľovať. Na porade bolo povedané , že by bolo  

dobré kvôli sporu zo susedmi, aby sme schválili zámer. 

p. Babalová: Nebudeme to riešiť. 

p. starostka: Neviem, prečo to nechcete riešiť , bombičkáreň sa kupovala s tým, že sa bude 

stavať bytovka. Schválili ste zámer, že sa bude stavať bytovka, dali ste mi mandát na to , aby 

som mohla jednať. Je to v zápisnici. Oslovili sme verejného obstarávateľa. 

p. Babalová: Nie sme proti stavbe bytovky, ale nie sme informovaní. 

p. Gulíšek: Ani ostatný poslanci o tom  nevedeli, neschvaľovali sme to. 

p.starostka:  To nie je pravda. Poslanci schválili  uznesenie so zámerom stavať bytovku. 

 p. Hladíková: Ja som tu vtedy bola , poslanci zdvihli ruku .Ty si  Stano nebol na 

zastupiteľstve, ostatní poslanci neviem , ja som tu sedela. Starí poslanci to nechali na nových 

poslancov. Potom sa rok nič neriešilo, až keď ja som sa opýtala, čo bude s tou bytovkou. 

V uznesení bolo, že tam bude bytovka. Niečo schválite a potom to chcete zrušiť. 

p. Babalová: Nedostávame informácie. My to nechceme stornovať. 

p. Hladíková: Vy nečítate uznesenia, neviete za čo dvíhate ruky? 

p. Štvrtecký Ondrej: To obmedzenie alkoholu na verejnosti znamená, že fľaša alkoholu musí 

byť v taške? 

p. Štepanovská: Nekonzumovať alkohol na verejnosti , lebo môžeš byť pokutovaný. 

p. prednosta: Nesmieš piť a rozlievať alkohol na verejnosti. 



p. kontrolór: To znamená verejná konzumácia na verejnom priestranstve napríklad na lavičke 

nejaká partia konzumuje alkohol, môžu byť pokutovaní. 

p. kontrolór: Kto je tu od futbalistov? 

p. Štvrtecký Ondrej: My sme bývalí futbalisti. 

p. kontrolór: Chcel by som požiadať predstaviteľov TJ , aby sa stretli so starostkou obce, aby 

sa majetkovo –právne veci dali do poriadku. Aby sa ujednotilo , na čo sa dotácia poskytuje. 

Dotácia sa poskytuje  napr .na nákup dresov, nie na platenie faktúr za energie a kupovanie 

hráčov, ak príde kontrola  z finančnej správy bude  problém ,treba s tým niečo robiť –čo 

najskôr.  Vysporiadať  budovy, niečo tam prenajímate  a nič právne nemáte. Urobiť s tým 

poriadok. Verím, že obec bude podporovať šport v Brodskom. Nemusíte byť v piatej lige. 

Holíč je veľké mesto a je pod vami a nekupuje si hráčov, má Holíčanov. Nie je problém ich 

zaplatiť, ale nech sú to Brodčania. To je môj pohľad. 

p. Štvrtecký Juraj. Naposledy ste už neodporúčali  schvaľovať dotáciu si pamätám. 

p. kontrolór. Zastupiteľstvo žiadalo odo mňa stanovisko- nie je to v poriadku. Poslanci chceli  

poskytnúť dotáciu, ale nedá sa, musí to byť v súlade so zákonom. 

p. Štvrtecký Juraj: Už rok sa nehral futbal .Už ani minulý rok. 

Ing. Kocúr: Polovicu sezóny sa hralo. 

p. Štvrtecký Juraj : Už dostali nejakú dotáciu. 

Ing. Kocúr: Vyúčtovali to, ale nie je to  podľa kontrolóra v poriadku. 

p. Babalová: Vedeli sme o tom ,na komisii sme sa o tom rozprávali, že to pôjde na energie- už 

dopredu sme to vedeli. 

p. Štvrtecký Ondrej: Znižovať výdavky, hľadať ako. Volal som na elektrárne, platia sa 

zálohové platby za elektrinu na polievanie okolo100€/mesiac –rezervácia kWha- či sa polieva 

alebo nepolieva.   

p. Babalová: TJ má zrejme dvoje  hodiny. Majú vyúčtovacie faktúry. 

p. Šimon: Platí sa 62,66€ za odberné miesto, ističe. Každý mesiac príde vyúčtovacia faktúra. 

p. Štvrtecký Ondrej: Najlepší spôsob na ušetrenie na polievanie je umelé zavlažovanie, 

ušetrila by sa elektrina, aj voda , aj keď je z kanála a aj za človeka , ktorý to musí stále  

rozťahovať. 

p. kontrolór: Ihrisko je majetok obce. TJ musí požiadať obec, keď chcú investovať. Dotáciu 

na to nemôžu dostať.  

Predstavitelia TJ by mali prísť na úrad. Budova je obce, prečo je elektrina písaná na TJ. Obec, 

by mala vziať elektrinu na seba, nájomné vzťahy na seba, pokiaľ sa budova nezlegalizuje. 

Futbalisti tú budovu postavili, ale právne nie je vysporiadaná  - stojí na obecnom pozemku, 

treba to dať do poriadku , čo najskôr . Šport treba podporovať, ale dať to právne do poriadku. 

Ak TJ nepríde, nech si to zlegalizuje obec. Kto sa prvý prihlási, buď TJ alebo obec. 

p. starostka –prečítala uznesenieč.114/202 – OZ v Brodskom schvaľuje investičný zámer 

výstavby obecných nájomných bytov v bytovom dome a súvisiacej technickej vybavenosti v 

priestoroch „ bývalej bombičkárne“, na p.č.255/1, p.č.255/4 a p.č.255/5, všetky C-KN, k.ú. 

Brodské, LV č. 1041 vo vlastníctve obce Brodské a p.č. 255/2, C-KN, k.ú. Brodské, LV 458 

vo vlastníctve obce Brodské v podiele ½ a predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o 

dotáciu z MDV SR. 

Vy ste mi dali mandát, aby som mohla robiť. 

 p. Babalová: V zápisnici ,ale je   p. Babalová – pripomienka: nevie, či vôbec na porade sa 

bavili o schvaľovaní tohto zámeru a spýtala sa nakoľko je tento zámer záväzný. p.starostka 

odpovedala, že na porade  všetkým to vysvetlila, že je najvyšší čas bytovku riešiť, p. starostka 

s p. prednostom odpovedali, že schválenie tohto zámeru nie je záväzné, aj keď sa teraz zámer 

schváli, môžu ho kedykoľvek poslanci zrušiť, ale musíme si za to niesť následky. Ale je 

potrebné vedieť, či sa tam budú tie byty stavať, potrebujeme nejaký mandát ,aby sa už začalo 



v tom niečo riešiť, nakoľko žiadosť sa podáva vo februári. Že sme to predsa kupovali na to, 

aby sa tam postavili nájomné byty. 

Nie sme proti bytovke, sme proti tomu ako sa s nami jedná. 

p. Hladíková. Bola som na tom zasadnutí, viem kto sa zúčastnil, zdvihla si ruku. 

p. Babalová: Áno zdvihla som ruku. Zámer som našla na Záhorie.sk- nik nám nepovedal. 

p. starostka: Na porade som Vám to povedala. 

p. prednosta: Každé uznesenie sa dá zrušiť. 

p. Hladíková : Uznesenie je nezáväzné? 

p. Babalová: Chceme informácie. 

p. Hladíková: Ty nevieš za čo zdvíhaš ruku? Nevieš čítať? 

p.starostka: Tak zrušme verejné obstarávanie a hotovo. Mohli ste povedať ,že to nechcete. 

p. Babalová: Bol návrh aj na domov dôchodcov. 

p. starostka: Zrušme to , nie je problém, na domov nie sú dotácie a byty sú dotované. 

p. Štepanovská: My to nechceme zrušiť. 

p. kontrolór: Nechcú to zrušiť, chcú viac informácií, ktoré podľa nich nedostávajú. 

p. starostka: Nikto sa nepríde na úrad opýtať. So mnou sa nekomunikuje. 

p. Babalová: Ja keď som mala problém, tak som bola u Roba. 

Ing. Kocúr: Chcem dať do zápisnice, že ja sa necítim byť neinformovaný. 

p. starostka : Skončime túto  debatu , môžeme zrušiť verejné obstarávanie . 

p. Babalová: Ing. Berec  navrhoval , aby tam bol domov. 

p. starostka: Na domov nedostaneme peniaze. 

p. Gulíšek: Zadávate búracie práce, prečo to neurobí obec? 

p. starostka: Obec to nemôže robiť, odpad treba zhodnocovať. 

Ing. Kocúr: Obec to nemôže robiť sama . 

p. Gulíšek: Pani starostka boli ste zvolená, tak sa starajte a nestarajte sa do môjho mandátu. 

p. starostka:Ja sa nestarám do Tvojho mandátu ,ale Ty si tiež poslanec volený občanmi 

a povedz, kedy si Ty bol za mnou opýtať sa čo je nové, naposledy som Ťa videla asi pred 

šiestimi mesiacmi. Nikdy si neprišiel na úrad , ani len  nezavolal, či sa niečo deje.   

p. Gulíšek: Všetko sa to robí, len ako to nejde. 

p. starostka. Áno, pretože od začiatku, keď niečo navrhnem, tak to negujete, už som z toho 

unavená. 

Ing. Kocúr: Navrhol ukončenie zasadnutia. 

 

 

 

15.Záver 

 

Pani starostka poďakovala všetkým za účasť, ukončila verejné zasadnutie OZ. 

 

 

Zapisovateľka:                                  Overovatelia:                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

..................................          ........................................                      ......................................        

Jarmila Šimková                    Katarína Štepanovská                               Anna Krídlová   

                                                                                                      starostka obce      

 

                              ...................................................             ...................................... 

                                   Michal Šimon                                          Ing. Róbert Hladík       

                                                                                                         prednosta OcÚ   


