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                                      Z á p i s n i c a 
z 11. zasadnutia OZ, konaného dňa 25.02.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                                                 
                            

   11. zasadnutie OZ zahájila pani starostka Anna Krídlová za prísnych hygienických predpisov 

z dôvodu Covid-19 a privítala prítomných poslancov.  

    

   Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9, OZ je uznášania schopné. 
 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Brodské za rok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

6. Rôzne  

7. Diskusia  

8. Záver 

 

Bod „kontrola uznesení“ sa vypúšťa z programu. Pán kontrolór sa ospravedlňuje, je v karanténe.   
Pripomienky:  

Keďže neboli žiadne pripomienky, pani starostka dala hlasovať za schválenie programu. 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  

    V rokovacom poriadku je stanovené, že určenie zapisovateľa určuje starosta.  Nakoľko pani 

Ivona Babalová mala výhrady k písaniu zápisníc, pani starostka za zapisovateľku OZ určila pani 

Babalovú. Pani poslankyňa Babalová odmietla zapisovať, stým, že „ak mám k niečomu výhrady, zo 

strany starostky si to máme robiť sami“. Pani starostka určila náhradnú zapisovateľku.  
                                                                          

    Za overovateľov zápisnice poverila: pána Ing. Vladimíra Kocúra a pána Ing. Petra Hnáta. 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
 

     Do návrhovej komisie poslanci navrhli: pána Ing. Adriana Bereca a pána Michala Šimona. 
 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          
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Za: 9 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Návrhová komisia bude pracovať v zložení, v akom bola navrhnutá. 

 

4.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Brodské za rok 2020 

 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 podáva  kontrolór minimálne raz ročne  

v zmysle zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení. Má štvrtinový úväzok, čomu zodpovedá počet 

a rozsah vykonaných kontrol, ktoré vykonával podľa plánu, ktorý mu bol schválený. Materiál ste 

dostali na preštudovanie. 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 145/2021 – OZ v Brodskom po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so   

      zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších    

      predpisov berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného  

      kontrolóra obce Brodské za rok 2020. 

 

          Anna Krídlová 

          starostka obce 

 

5.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 sa týka kúpy malého traktora, ktorý bude využívať na zimnú 

a letnú údržbu obce, ďalej doplácanie prostriedkov na klienta Domova seniorov pani Oľgu 

Hladíkovú. Nikto nemal pripomienky, pani starostka dala hlasovať. 

 

 Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet 1546954 711629 835325 

Bežný rozpočet RO 38860 785323 -746463 

Kapitálový rozpočet 0 45920 -45920 

Finančné operácie 24000 59364 -35364 

Spolu 1609814 1602236 7578 

 

 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



3 

 

 

Uznesenie č. 146/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2021 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. 

Anna Krídlová 

          starostka obce 

 

6. Rôzne 

 

Pán Marek Novák s manželkou požiadali o kúpu pozemku. Na minulom zasadnutí sme schválili 

zámer. Prosím návrhovú komisiu o predloženie uznesenia. 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 147/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to pozemku p.č. 8004/2 KN-C, orná pôda, 

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

5037,  k.ú. Brodské   vo výmere 107 m2  vo vlastníctve obce Brodské 

v zmysle geometrického plánu 165/2020 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. 140/2020 za cenu 7,00 €/m2 pre pre  Mgr. Mareka Nováka, 

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

Papánkovú, Nádražná 312/18, 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 

 

Tak isto na minulom zasadnutí sme mali zámer pána Sureja zmrzlinár o prenájom priestorov. 

Prosím návrhovú komisiu o predloženie uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          
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Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 148/2021  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) prenájom majetku 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 uvedeného 

v uznesení o schválení zámeru prenájmu č.143/2020 pre pána  Surejju 

Haliti, Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely.  

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

poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej 

stránke obce.    

                                                                        Anna Krídlová 

          starostka obce 

 

Západoslovenská energetika požiadala o predaj pozemku pod trafostanicou z dôvodu, že na ulici 

Nám. SNP a priľahlých uliciach je nedostatočná elektrická energia.  

P. Gulíšek: kde má byť ten transformátor. 

P. starostka: kde je Majerova ulička, oproti Jerdonkovi 

 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x x x x x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 9 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 149/2020 – 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 30m2 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku  

                                         obcí a zriadením vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  

                                         Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Anna Krídlová 

          starostka obce 

 

Dostali sme návrh od pani poslankyne Babalovej do uznesení: OZ v Brodskom žiada pani 

starostku, aby oslovila projektantov v súvislosti s vypracovaním chodníkov na ulici Martina 

Čulena. 

 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x x x x  x x x x 

Proti          

Zdržal sa     x     
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Za: 8 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 150/2021  - OZ v Brodskom žiada starostku, aby oslovila  projektantov v súvislosti s    

 vypracovaním projektovej dokumentácie chodníkov na ulici Martina  

 Čulena. Po schválení Ročnej závierky obce za rok 2020 OZ schváli na  

 túto akciu finančné prostriedky. 

 

Anna Krídlová 

          starostka obce 

 

Poslanci OZ navrhli zmeniť Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Brodské. 

 

Hlasovanie: 

 I. Babalová A. Berec S. Gulíšek  P. Hnát V.Kocúr A.Reháková F. Čulen M.Šimon K.Štepanovská 

Za  x  x    x  x 

Proti          

Zdržal sa  x  x x x  x  

Za: 4 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 5 

 

Uznesenie č 151/2021 o rokovacom poriadku nebolo prijaté. 

 

Anna Krídlová 

          starostka obce  

        

7.  Diskusia 

 

Pani starostka otvorila diskusiu. 

- p. Babalová navrhuje, aby boli zastupiteľstva nahrávané a zverejnené. 

- p. starostka: nemám s tým problém.- p. starostka – kroniku sme poskytli k nahliadnutiu pani     

  Búrskej A., zatiaľ sa nám neozvala, pýtala  sa poslancov, či majú spätnú väzbu a kontakt, treba  

  urobiť dohodu, zatiaľ sme sa nedohodli. 

- p. Babalová – nemá informáciu o kronikárke, kontakt môže poskytnúť 

- p. starostka - Rada by som Vám dala do pozornosti, alebo lepšie povedané uviedla na pravú mieru 

debatu z porady. Pani poslankyňa Babalová vystúpila s tým, že  ako to je s financiami, ktoré 

dostávame za testovanie, lebo dostávame za každý test 5,- Eur a zisťovala si na sociálnych 

sieťach, pretože pozerá na všetky obce na fb. a oznámila, že pán starosta  v obci Čáry dal na fb. 

oznam, že ak pretestuje 230 testov je v pluse. Ja som si zisťovala tieto informácie u  pána starostu, 

ten mi potvrdil, že nikdy nedal takúto správu na fb. ani na ich web stránku. Takže neviem odkiaľ 

to pani poslankyňa má. 

- p. Babalová - môžem otvoriť fb. a prečítať príspevok pána starostu z Čárou, ja sa môžem opýtať,  

   ako vychádzame z testovania. 

 - p. starostka - Ďalej k testovaniu: 

Testovali sme  21.-23.1., 6 a 7 februára a 13. februára a 19. – 20. februára 2021. Takže 4 víkendy 

sme testovali. Zatiaľ nám bolo vyplatené za prvé testovanie 5730 Eur. Z týchto peňazí, ktoré 

dostaneme za testy treba zaplatiť: ochranné pomôcky, poistky, všetky kancelárske potreby, 

vyplatenie všetkým testujúcim, strava, dezinfekčné a čistiace prostriedky atď. .....je možné ak nám 

vyplatia všetko, že budeme mať aj zostatok, ale to teraz neviem, lebo stále testujeme a tie ďalšie 

financie zatiaľ nemáme. Ja osobne som bola pri každom testovaní  a strávila  som tam  56 hodín  
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a to sú len oficiálne otváracie hodiny MOMky ,nie to, čo je ešte predtým  a potom. Nečakám za to 

nejaké poďakovanie ale aspoň trocha súdržnosti  podpory  a spolupatričnosti a nie len osočovanie 

a podozrievanie. To ma strašné uráža a nielen mňa ale aj ostatných v tomto tíme. Ak by ste chceli 

ušetriť nejaké financie prosím, môžete v piatok nastúpiť ako dobrovoľníci zdarma.  

- p. Babalová – ja som ochotná ísť testovať zdarma, na čo sa ja ako poslanec môžem opýtať?  

   Chcela som vedieť či sme v pluse, alebo mínuse, ako na tom sme. 

- p. starostka – na porade som povedala, že máme preplatené len za prvé testovanie. 

A posledné čo sa ma najviac dotklo, bolo povedané, že zdravotníčka zle robí stery. Ako  môže, 

niekto, kto nie je zdravotník posudzovať túto prácu.  To môže len zdravotník, ako  napr. Katka. Ja 

som rada, že zoženiem ľudí na testovanie, pretože sa  testuje každý týždeň a tvrdím, že tím , ktorý  

testuje je zohratý, každý vie čo má robiť. Stále sme v riziku o svoje zdravie a týmto ľuďom   a 

touto cestou  ďakujem za to čo robia a tiež ďakujem občanom, ktorí nás  podporujú  aj tým, že  

napr. prinesú nejaké napečené dobroty, alebo pochvália a ocenia  túto prácu. 

- p. starostka – Reprezentačné: 

Pani Babalová ako predseda finančnej komisie chcela kontrolovať podľa položiek reprezentačné 

starostu s tým, že je prekročené o cca 200,- Eur a  že jej bývalá  predsedníčka fin. komisie 

povedala, že ona to kontrolovala položku po položke a ona si myslí, že  ako predseda fin. komisie 

má na to právo. Overovala som si túto informáciu u nej a ona mi potvrdila, že nikdy nezasahovala 

do repre fondu starostky a ani s pani Babalovou na túto tému nerozprávala. Tak neviem prečo 

klame a o čo jej ide. Nechápem podľa jej reči čo je prekročené,  o čom rozpráva.  Podľa všetkého  

rozpráva o prekročení ale nie repre starostky ale o prekročení výdavkov  na  podporogram 

propagácia a prezentácia obce o 255 Eur, ale  asi ešte v roku 2020, ktoré však  poslanci 

v rozpočtovom opatrení č. 4/2020 schválili. Išlo o dofinancovanie aerovizuálnej prehliadky obce. 

Tento rok  2021 nemôže byť ani reči o nejakom prekročení  výdavkov. Reprezentačné starostky je  

len súčasťou tohto podprogramu, ale kontrolovať položku po položke je vyslovene v právomoci 

kontrolóra obce.  

Finančná komisia môže  dať podnet zastupiteľom  požadovať vysvetlenie k prípadným 

prekročeniam, ale k takýmto prípadom by  bez zmeny rozpočtu schválenej zastupiteľstvom alebo 

iným zákonným spôsobom  nemalo prísť. 

- p. Berec – máme právo kontrolovať aj reprezentačné. v štatúte je, že máme právo kontrolovať  

  položky. 

- p. Babalová – predpokladala som, že reprezentačné obce v tejto situácii, keď sme od marca doma,  

  keď neboli žiadne akcie, nebude vyčerpané celé. 

- starostka – v žiadnom prípade nie položkovite a nie reprezentačné starostky, nie je prečerpané, sú  

  tam aj podprogramy. Kontrolovať má právo kontrolór. 

- P. Štepanovská – kto to povedal, že zdravotníčka zle stiera, to vyzerá že to vyšlo od poslancov? 

- p. starostka – áno vyšlo to z poslancov, môžete sa spýtať p. P. Hnátovej. 

- p. O. Štvrtecký – chcel by poďakovať za testovanie, že nemusíme cestovať a čakať ako to je napr.  

  v Skalici. Ďalej sa pýtal, ako to vyzerá s múzeom.  

- p. starostka – projekt je urobený, zatiaľ sme sa nedohodli, bola by som rada aby to bolo, ako napr.   

  v Kútoch, občania majú kopu vecí do múzea, navrhuje odkúpiť aj vedľajší opustený dom, kde by  

  sa konali obecné oslavy. 

- p. O. Štvrtecký – je to dôležité pre budúce generácie zachovať kultúrne dedičstvo, treba odložiť  

  staré veci do múzea. 

- p. starostka – poslanci nech sa vyjadria, občania vozia staré veci na zberný dvor, z nich pracovníci  

  odkladajú vhodné veci pre múzeum. 

- p. D. Čulen – chcel by sa v mene rakúskej firmy, kde pracuje, spýtať na priestor starej materskej  

  školy na prenájom cca 100 m2, kde by vystavovali pergoly, prístrešky, obnovili by oplotenie. 

- p. Gulíšek – To je dobrá myšlienka. 

- p. Hnát – Treba si dať písomnú žiadosť. Bude tam aj sklad? 

- p. D. Čulen – po dohode, by sa dal vybudovať aj prístrešok pre potreby obce, nebude tam sklad,  

  len vystavené prístrešky. 
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- p. Gulíšek – prenajatý priestor pre nechty p. Marčinová, ako sa rieši kúrenie, lekárka vypína  

  kúrenie.  

- p. prednosta – oslovili sme firmu na merače radiátorov. 

- p. Gulíšek - zastávka na Záhumenskej ul. Zatiaľ nemáme informácie. 

- p. starostka – všetky zastávky sa budú meniť, pri COVIDe je všetko pozastavené. 

- p. Gulíšek - P. Hnát B. sťažuje, že kanalizácia stále zapácha, navrhuje viesť vetvu kanalizácie na  

   pole do ČOV. 

- starostka – to sú cudzie pozemky, spojím sa s pánom Hnátom. 

- p. Gulíšek – Zberný dvor a pozemky za cintorínom v akom štádiu riešenia sú. 

- p. prednosta – merajú sa hranice obvodu, budú Vás kontaktovať  členov komisie o stretnutí,  

  urguje ma aj Ing. Kocúr. 

- p. Babalová – na Padielkoch kolíkovali 

- prednosta – preberali stavenisko, výkop sa mal robiť po obidvoch stranách, kábel na verejné  

  osvetlenie ešte nie je, mal byť v spoločnom výkope s elektrinou. Majú sa rozhodnúť. 

- p. P. Hnát – k testovaniu, aby nedošlo k nedorozumeniu, že obce alebo pani starostka si na  

  testovaní zarába. Obce dostávajú peniaze od štátu, musí zaplatiť tím testujúcich, starostka testuje v  

  obci z vlastnej iniciatívy, sme radi, že to tu máme a vôbec by sme sa nemali nad tým  

  pozastavovať. 

- p. Babalová – neporovnávala som testovanie s MONKAmi, starosta z obce Čáry napísal  

  status, prečítala príspevok z fs. „príjmy prevyšujú náklady, kúpil respirátory, prispel      

  materskej škole na int. tabuľu...“  

- p. Chorvát – kedy budú dokončené Padielky. 

- prednosta – robí sa elektrika. 

- p. O. Štvrtecký – Športová hala? 

- prednosta – zatiaľ nič. 

- p. P.Čulen – ako sa budú pozemky predávať. 

- Ing. Kocúr – obec nepredala ani nepredáva žiadne pozemky. 

- starostka – zatiaľ sme nepredali žiadne pozemky, ani nie je stanovená cena. 

- prednosta – dokiaľ elektrikári nenastúpia, nebudeme napočítavať cenu pozemkov, je na    

  poslancoch ako rozhodnú, je viac spôsobov, musíme sa dohodnúť. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

8. Záver. 
 

Na záver zasadnutia OZ p. starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

Zapisovateľka:                             Overovatelia:                             Anna Krídlová 

Ing. Erika Rajčáková             Ing. Vladimír Kocúr                         starostka obce 

 

...............................                  ......…...........................            ................................... 

                                                 Ing. Peter Hnát                         Ing. Róbert Hladík 

                                                                                                    prednosta obce 

                                                 ….................................                                                                                                                                         

                                                                                                  .…............................... 


