
                                       

Z á p i s n i c a 
z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa 29.4.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                                                 
                            

         12. verejné zasadnutie OZ zahájila p. starostka Anna Krídlová. Privítala prítomných 

poslancov   a občanov. 

   Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, OZ je uznášania schopné. 
 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Schválenie členov do školskej rady ZŠ 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 

2020 

7. Záverečný účet za rok 2020 

8. Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie 

9. Schválenie dotácií 

10. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

11. Zmeny a doplnky územného plánu obce Brodské 

12. Schválenie prenájmu plynového zariadenia  Padielky 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

          

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 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 8 poslancov  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 
 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  

    Za zapisovateľku určila p. Lenku Mrázovú.  
                                                                          

    Za overovateľov zápisnice poverila: p. Katarínu Štepanovskú a  Ing. Adriána Bereca. 
 

 

 

 

 



3. Voľba návrhovej komisie 
 

     Do návrhovej komisie poslanci navrhli: p. Michala Šimona a  Ing. Vladimíra Kocúra 

 

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          

 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

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

            

4.  Kontrola uznesení 

 

      Pani starostka požiadala kontrolóra obce o predloženie správy. Kontrolór skonštatoval, že 

ukladacie uznesenia sú splnené alebo sa plnia. 

 

5.  Schválenie členov do školskej rady ZŠ 

 
      Obec musí delegovať členov  z radov poslancov  do školskej rady ZŠ – návrh je pán Ferdinand 

Čulen, p.Ivona Babalová, Mgr. Adriana Reháková, a p. Katarína Štepanovská. 

 

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 0 - x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 152/2021 – OZ v Brodskom deleguje p. Ferdinanda Čulena, p. Ivonu Babalovú,     

Mgr. Adrianu Rehákovú, p. Katarínu Štepanovskú do školskej rady 

Základnej školy v Brodskom.  

 

                                                                                                             

                                                                                                                        Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

6. Stanovisko HK k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2020 
 

       Hlavný kontrolór obce Brodské predložil stanovisko k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce 

Brodské za rok 2020 

 

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          



Za: 8 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie č. 153/2021 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra   

   obce Brodské k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2020. 

 

  

                                                                                                                        Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

7. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Brodské za rok 2020 
 

       V zmysle § 18f ods.1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá  pán 

kontrolór stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 . Odborné stanovisko vypracoval 

podľa predloženého návrhu, ktorý bol zverejnený  na úradnej tabuli obce.  Podľa jeho záveru 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách pri návrhu záverečného účtu  za rok 2020 odporúča 

poslancom  prerokovať s výrokom celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 154/2021 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce  

    Brodské k Záverečného účtu za rok 2020. 

 

                                                                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                           starostka obce 

 

Záverečný účet 2020 
 

     Záverečný účet obce za rok 2020 obsahuje rozpočet obce za rok 2020, rozbor plnenia príjmov za 

rok 2020, rozbor výdavkov za rok 2020, hodnotenie plnenia programov obce, použitie prebytku 

hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, finančné usporiadania 

vzťahov, bilanciu aktív  a pasív k 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 a návrh 

uznesenia. Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli obce k nahliadnutiu, finančná komisia 

nemala pripomienky a ako som už povedala pri stanovisku kontrolóra je jeho návrh uzatvoriť 

prerokovanie záverečného účtu s výrokom o schválení. 

       

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          

 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  



Uznesenia č. 155/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje Záverečný účet obce Brodské za rok 2020 a  

    celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

 

                                                                                                                           Anna Krídlová 

                                                                                                                            starostka obce 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020 

 

      Uskutočnil sa audit účtovnej závierky obce Brodské, ktorá obsahuje súvahu k 31. Decembru 

2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa  k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú 

súhrn významných účtovných zásad a metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Podľa názoru auditora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 

a výsledku jej hospodárenia a preto na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek 

zákona o rozpočtových pravidlách konštatuje, že obec  konala v súlade  s požiadavkami  zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 
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          

 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 156/2021 – OZ v Brodskom berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora k  

    účtovnej závierke k 31.12.2020 

 
                                                                                                                            Anna Krídlová 

                                                                                                                             starostka obce 

 

8. Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie 

 

      Z výsledkov hospodárenia vznikol prebytok 92 675,26 Eur  

 

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          

 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č.157 /2021 – OZ v Brodskom schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na     

                                        tvorbu rezervného fondu vo výške 92.675,26. 

 

                                                                                                                           Anna Krídlová 

                                                                                                                            starostka obce 

 

 



Schválenie použitia RF na splátky úverov a investičné výdavky 

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          

 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 158/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje použitie rezervného fondu na splátky úverov a   

                                         investičné výdavky. 

                                                                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                           starostka obce 

 

9. Schválenie dotácií 

 

Podľa vzn 98/2019 o prideľovaní dotácií z rozpočtu obce  nám  zaslali žiadosti tieto organizácie: 

Jednota dôchodcov, Telovýchovná jednota, CF 

 

Zasadala finančná komisia, ktorá predložila svoje návrhy poslancom, ktorí  tieto posúdili 

a prerokovali. Predsedníčka finančnej komisie pani Babalová predniesla návrhy: 

  

a) CF 908 85       2 000 € 

b) Jednota dôchodcov                 1 000 € 

c) Telovýchovná jednota     5 000 €  

 

Pripomienka: poslanci vyzvali p. starostku, aby vyvolala rokovanie s TJ. Pani starostka súhlasila a  

vyzvala poslancov, aby si určili termín a čas. 

 

Hlasovanie: 

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

Za  x x x x x x - x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 159/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2021 podľa VZN č. 98/2019 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre:  

 

                              a)    CF 908 85     2000 € 

                                    b)    Jednota dôchodcov    1000 € 

                                    c)    Telovýchovná jednota   5000 €  

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

      Domov seniorov predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na základe §7 odst.2 zákona 583/2004 

na spolupodieľanie sa obce na prevádzkových nákladoch zariadenia, zveľaďovanie obecného 

majetku, odmeňovanie zamestnancov. 

 



Hlasovanie: 

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

Za  x x x x x  - x x 

Proti          

Zdržal sa      x    

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 160/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre Dom seniorov v Brodskom, n.o. 

podľa  §7 ods.2, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 15 500,00 €. 

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

10. Schválenie RO č. 2/2021 

 

        Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – na vedomie a schválenie OZ predniesla p. starostka. 

        Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – na vedomie a schválenie OZ  je súčasťou zápisnice. 

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 Uznesenie č. 161/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2021 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 

 

 Príjmy Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet 1594597 748600 845997 

Bežný rozpočet RO 38860 785323 -746463 

Kapitálový rozpočet 0 125920 -125920 

Finančné operácie 104000 59364 44636 

Spolu 1737457 1719207 18250 

                                                                                                           

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

11. Zmeny a doplnky územného plánu obce Brodské 

 

      Je potrebné aby sme urobili zmeny a doplnky v územnom pláne obce, ktorý by sa mal 

aktualizovať každé štyri roky , tak by sme pristúpili k týmto zmenám. 

 



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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 162/2021 – OZ v Brodskom po preskúmaní schváleného územného plánu obce 

Brodské v súlade s §30 ods 4 zákona c.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 

a) schvaľuje začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov územného plánu 

obce Brodské č.2   

b) poveruje starostku obce Brodské vykonať potrebné úkony na 

zabezpečenie obstarania dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu 

obce Brodské č.2 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

12. Schválenie prenájmu plynového zariadenia Padielky 

      Na lokalite Padielky  je zriadené plynové zariadenie a k usporiadaniu užívateľského práva 

k tomuto zariadeniu je zriadiť nájom pre SPP. 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 163/2021  - OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) zámer prenajať majetok vo vlastníctve obce Brodské a to STL 

distribučný plynovod PE D50/400kPa v dĺžke cca 1010 m, vedenom po 

parcelách 8118,8125,8002,8001,7594/3 k.ú. Brodské, všetky  C-KN, 

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 usporiadanie užívateľského práva k plynárenskému 

zariadeniu formou nájom nej zmluvy pre SPP – distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

b) cena prenájmu je stanovená na 1 €/rok 

c) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke       

       obce a na úradnej tabuli  

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

 



13. Rôzne 

 

Zámer uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.   

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

      Uznesenie č. 164/2021  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) zámer uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pre  Západoslovenskú 

distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a spôsob jej schválenia 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 

vybudovanie distribučnej transformačnej stanice za účelom zlepšenia 

distribučných pomerov v obci .   

b) zámer  uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

pre  Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a 

spôsob jej schválenia 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 vybudovanie distribučnej transformačnej stanice za účelom 

zlepšenia distribučných pomerov v obci .   

c) poveruje obecný úrad zverejnením zámerov na webovej stránke obce 

a úradnej tabuli   

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 
 

Stravné  dôchodci 

 

      Od roku 2015 neboli prehodnotené príspevky na doplatky stravného pre dôchodcov,  

prehodnotila sa   hranica dôchodkov a bol daný  návrh na zvýšenie tejto hranice pre príspevky na 

stravovanie. Návrh bol predložený poslancom, neboli žiadne pripomienky. 

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 165/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zvýšenie hranice výšky  poberania príjmu    

                                      dôchodcov pre určenie poskytovania výšky príspevku na stravovanie  

                                      dôchodcov s platnosťou od 1.5.2021 podľa predloženého návrhu. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 



Žiadosť o prenájom obecného pozemku 
 

      PKC Slovakia s.r.o. Kristína Cabadajová zaslala žiadosť o prenájom pozemku  

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 166/2021 – OZ v Brodskom nesúhlasí s prenájmom pozemkov vo vlastníctve obce 

Brodské par. č. 3836/7, 3836/8, 3836/9 všetky KN-C, zastavaná plocha 

a nádvorie, LV č. 1041, k.ú. Brodské pre PKC Slovakia, s.r.o., Kátovská 

1131/12, 908 51 Holíč 

 

 

 

                                                                                                                           Anna Krídlová 

                                                                                                                           starostka obce 

 

Zámer prenajať pozemok obce 

 

      Obec urobí zámer o prenájom vonkajších priestorov  v starej škôlke za účelom vystavovania 

prístreškov. 

 

 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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 Uznesenie č. 167/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje: 

a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom majetok obce 

a to : časť pozemku p.č. 200/1 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, 

k.ú. Brodské, LV č. 1041 vo výmere cca 100m2 v priestoroch dvora 

Domu služieb  

b) minimálna cena nájomného sa stanovuje na 1€/m2/mesiac  

c) doba nájmu je 10 rokov 

d) záujemca doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej 

nápisom „ Priamy prenájom 200/1 – neotvárať “ do podateľne 

Obecného úradu v Brodskom do 14.5.2021 do 12:00 hod. Ponuka 

musí obsahovať: 

1) označenie záujemcu 

2) podnikateľský zámer 

3) cenovú ponuku nájomného v €/m2/rok 



4) čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v   §9a 

ods.6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

5) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej 

legislatívy 

                                                  6)      čestné vyhlásenie, že  má vysporiadané všetky finančné 

vzťahy s obcou Brodské a nie je voči nemu vedené žiadne 

exekučné konanie 

e) všetky potrebné úpravy spojené so začatím nájomného vzťahu si hradí 

budúci nájomca 

f) obec Brodské si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho 

prenájmu, odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy 

prenájom zrušiť 

                               g) bližšie informácie, prípadne obhliadku priestorov možno dohodnúť na 

OcÚ v Brodskom                                        

                               h) výber nájomcu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

 

 

                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

 

Zámer predať pozemok obce 

 

      Slečna Antónia Trčková nás požiadala o predaj pozemku  v záhrade , za účelom scelenia 

pozemku, pripojeného k nehnuteľnosti ktorú má vo vlastníctve. 

 
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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

      Uznesenie č. 168/2021  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) zámer predať majetok obce a to pozemok p.č. 4330/1 KN-C, záhrada vo 

výmere 744 m2, vedenom na LV 1041, k.ú.Brodské vo vlastníctve obce 

Brodské pre  Antóniu Trčkovú, Štúrova 336/4, 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 žiadateľka pozemok užíva a je priľahlý 

k nehnuteľnosti, ktorú  vlastní. Cena je stanovená na 7€/1m2  

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

      nehnuteľností  

c)  poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej 

 stránke obce. 

  

                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 



Odpustenie nájmu 

 

      Obec prenajíma priestory v KD podnikateľom. Títo mali zatvorené prevádzky z dôvodu úradu 

verejného zdravotníctva kvôli COVIDU, preto sa predkladá  uznesenie na odpustenie nájmu. 

 
pripomienka:  p. Gulíšek sa informoval, ako platia nájomné podnikatelia v KD. 

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č.  169/2021 – OZ v Brodskom OZ schvaľuje podmienky odpustenia nájomného v 

obecných priestoroch, ktoré sú prenajaté na podnikateľské účely za rok  

2021: 

a) nájom bude odpustený podľa počtu dní, kedy boli prevádzky uzatvorené z 

dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR  

b) žiadosť musí byť doručená  do podateľne obecného úradu do 31.1.2022.  
 

                                                                                                               

                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 

 

Projektová dokumentácia na novú športovú halu 

       

      Na návrh pána Kocúra predkladáme uznesenie na PD na novú športovú halu. 

 

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 

Proti          

Zdržal sa   x       

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 170/2021 – OZ v Brodskom poveruje obecný úrad  

a) zabezpečením návrhovej štúdie novej športovej haly do 31.12.2021 

b) začatím procesu obstarávania projektovej dokumentácie na výstavbu 

novej športovej haly do 6 mesiacov od schválenia štúdie. 

  

 

 
                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 



Udelenie Ceny obce Brodské     

 

      OZ hlasovalo za udelenie Ceny obce Brodské pre pani riaditeľku ZŠ Mgr. Lýdiu Heskovú pri 

príležitosti 15 ročného pôsobenia vo funkcii. 

 

- Na návrh p. Bereca sa predložilo uznesenie na odmenu pre pani riaditeľku za 15 rokov 

práce vo funkcii riaditeľky ZŠ. 

- p. starostka upozornila, že to môže byť ako cena obce alebo ako cena starostu obce a treba 

uviesť dôvod. 

- p. Gulíšek sa spýtal, ako a z čoho sa dávajú odmeny napr. keď ide učiteľ do dôchodu... 

- p. prednosta mu odpovedal, že ZŠ má právnu subjektivitu – odchodné nejde z rozpočtu 

obce, ale ako prenesené kompetencie od štátu.  

 

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          

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 171/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje udelenie Ceny obce Brodské pani riaditeľke 

Mgr. Lýdii Heskovej za významné výsledky vo verejnoprospešnej 

činnosti a za 15 – ročné pôsobenie ako riaditeľky Základnej školy 

v Brodskom. 
 

                                                                                                                Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 
 

14. Diskusia 

- p. starostka: bod p. Štvrteckého sa odložil, ako sa na porade dohodli, je s tým oboznámený. 

- p. Štvrtecký: požiadal OZ, či by aspoň jeden z poslancov nebol ochotný s ním jednať v tejto 

veci osobne ako medzičlánok medzi ním a OZ. 

- p. Babalová odpovedala, že poslanci majú vytvorenú spoločnú stránku, kde môže posielať 

odkazy. 

- p. Gulíšek súhlasil, že s pánom Štvrteckým bude komunikovať.... 

- p. Kontrolór: treba komunikovať aj s obcou – čo bude všetko zo zákona možné 

- p. starostka: odpovedala na pripomienku p. Bereca na komáre, že by sa musel objednať 

monitoring.., že by sa dalo možno požiadať o finančné prostriedky z TTSK, ale až na 

budúci rok. 

- p. prednosta  – bola by potrebná spolupráca viacerých okolitých obcí. 

- p. starostka – dodala, prípadne spolupracovať aj s Rakúskou stranou 

- p. starostka navrhla poslancom, či by sa nezobral na stráženie detského ihriska nejaký 

dôchodca – napr. poobede. 

- p. Gulíšek - strážnik by musel mať rešpekt. 

- p. Babalová – Ak aj dáme dôchodcu strážiť až do 20 hod, problémy sú väčšinou až po 20 

hod. 

- starostka – po 20 hod by to riešila cez políciu, vyzvala poslancov, či majú nejaký nápad, ako 

udržať ihrisko čisté a bezpečné, že sa vyčistí, ohradí, dali sa urobiť už aj tabule – Zákaz 

vstupu. 

- p. Štvrtecký – akým spôsobom by sa tam púšťali deti a ostatní? 

- p. Štepanovská – či by nebola dobrá evidencia, kde by sa zapisovali...  

- p. Štvrtecký – ak by to gradovalo – či by nebolo vhodné, zriadiť obecnú políciu.. 



- p. Sedalík Š. – musí to byť úplne cudzí človek, známeho nepočúvnu. 

- p. Gulíšek – ako pokračuje PD na chodníky.... 

- p. starostka – vy ste nám dali za úlohu osloviť projektanta, čakáme na neho 

- p. prednosta – projektant je oslovený, dáme urobiť štúdiu, aby sme videli, čo to bude všetko 

obnášať a čo by to stálo. Bude treba aj odvodnenie komunikácie... 

- p. Gulíšek -  aj ostatné obce sa odvodňujú? 

- p. Kocúr – nevidím problém, prečo nepočkať na štúdiu, ktoré musí byť v zmysle stav. 

povolení. Že je to štátna cesta. 

- p. Michalovská – či by sa nemohli dole do parku dať aspoň 2 lavičky, oslovila aj p. Bereca 

- p. Berec – s lavičkami nesúhlasí, už teraz sa v parku schádza mládež, ktorá robí len    

-     neporiadok 

- p. Reháková – to potvrdila a dodala, že tam býva veľký hluk a lavičky by boli čoskoro úplne 

zdevastované... 

- p. starostka – nakoniec súhlasila, že sa lavičky zakúpia 

- p. Štvrtecký – pripomienka ku križovatke u potravín Polák – nech sa dá dopravná značka – 

obmedzujúca rýchlosť na 30 a zrkadlá. 

- p. starostka – odpovedala, že 2 zrkadlá sú už objednané, jedno sa tam môže dať. 

- p. Riška – sa spýtal, kedy sa budú kolaudovať siete na Padielkoch, ako to vyzerá 

s pozemkami... 

- p. prednosta – odpovedal, že plyn je skolaudovaný, voda a kanalizácia – sa požiadalo 

o kolaudáciu, na elektriku sa čaká na položenie, rieši sa výkop pre verejné osvetlenie. 

- p. Babalová – pripomienka – poslanci požiadali p. prednostu o vyčíslenie nákladov na 

stanovenie ceny za m2. 

- p. Sedalík T. – pripomienka – ako sa plánuje investovať prebytok 92 675 € a kedy sa 

odvezú tie kopy sute z búrania T 18. 

- p. prednosta – odpovedal, že prebytok sa použije na búranie „bombičkárne“  

- p. starostka – dodala, že suť z búrania T18 sa plánuje použiť na provizórnu cestu na 

Padielkoch. 

- p. Michalovská – či tie byty „bombičkáreň“ budú na predaj, alebo budú nájomné. 

- p. starostka – odpovedala, že byty budú len nájomné. 

- p. Sedalík T. – akým spôsobom sa budú predávať pozemky na Padielkoch 

- p. prednosta – odpovedal, že pozemky sa budú predávať dražbou alebo verejnou súťažou.. 

- p. Michalovská – spýtala sa p. Rehákovej, na spomínaný hluk dole v parku 

- p. Reháková – odpovedala, že tam zastavuje auto, púšťa hlasitú hudbu, že sú tam pohádzané 

striekačky, ihly... 

- p. Sedalík Š. – je to všetko pravda – ihly, striekačky a veľa iného.. 

- p. Bílková – pripomienka – či sa polícia pozerala na kamerový záznam, ohľadom 

vandalizmu na záhradke u zmrzlinára. 

- p. starostka – odpovedala, že polícia záznam videla, ale bol zle vidieť, nakoľko u zmrzlinára 

nie je lampa a bola tam tma. Plánuje sa tam dať lampa. 

                                                                  

15. Záver. 
 

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

a zasadnutie ukončila.  

 

Zapisovateľka:                          Overovatelia:                             Anna Krídlová 

Lenka Mrázová                 Katarína Štepanovská                        starostka obce 

 

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

                                       

                                        

                                                 Ing. Adrián Berec                      Ing. Róbert Hladík 

                                                                                                    prednosta obce 

                                         

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



                                                                                                                 


