
                                      Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                                                 
                            

         8. verejné zasadnutie OZ zahájila p. starostka Anna Krídlová. Privítala prítomných poslancov 

   a občanov. 

   Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, OZ je uznášania schopné. 
 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Doplnenie člena do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

6. Schválenie výročnej správy Domova seniorov Brodské 

7. Schválenie fondu opráv 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2020 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

10. Schválenie dotácií 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 6 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: Mgr. Adrianu Rehákovú a p. Michala Šimona. 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
 

     Do návrhovej komisie poslanci navrhli: p. Ivonu Babalovú  a Katarínu Štepanovskú 

 

 

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 

Proti          

Zdržal sa          

 



Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

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

 
 

           Nakoľko pán kontrolór nie je prítomný z dôvodu pohrebu príbuzného  bod 4 kontrola 

uznesení sa ruší. 

 

4.  Doplnenie člena do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 

      Pani Suchovská bola členkou komisie  pre ochranu verejného záujmu, nakoľko sa vzdala 

funkcie, je potrebné doplniť člena do tejto komisie. 

Navrhnutý je pán Michal Šimon. 

 

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 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 102/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje doplnenie člena o p. Michala Šimona do 

Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov.  

 

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

5.  Schválenie výročnej správy Domova seniorov Brodské 

 

      Pani riaditeľka domova predložila výročnú správu Domova seniorov Brodské. Audítorka 

Terézia Urbanová urobila audit účtovnej závierky Domova seniorov Brodské a konštatovala, že  

informácie  uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a že táto 

obsahuje všetky informácie podľa zákona o neziskových organizáciách. 

 

Hlasovanie: 

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

Za  x - - x x 0 - x x 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 103/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie Výročnú správu Domova seniorov 

Brodské, n.o.  

 



                                                                                                             

                                                                                                                        Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

Prišiel poslanec Ing. Adrián Berec. 

 

6. Schválenie fondu opráv 

 

       Okresný úrad Trnava robil kontrolu bytov v obci. Predmetom tejto kontroly boli vybrané 

podmienky dohodnuté v zmluve o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a na základe 

dokladov, ktoré boli poskytnuté zistili, že pri  fonde  prevádzky, údržby a opráv bytového domu 6 

b.j. je potrebné zosúladiť so zákonom 443/2010, ktorý stanovuje  minimálne 0,5% oprávnených 

nákladov a preto je potrebné uznesením prijať výšku zvýšeného fondu opráv. 

 

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          

Za: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Uznesenie č. 104/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje tvorbu fondu prevádzky, údržby a  opráv 

bytovej budovy so 6 b.j., M. Čulena 559, 908 85 Brodské v zmysle zákona 

č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vo 

výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov.  

  

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2020 
 

       Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce  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. 

 

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          

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 105/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra 

obce Brodské za I. polrok 2020. 

                                                                                                                          Anna Krídlová 

                                                                                                                           starostka obce 



8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

 

     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol riadne vyvesený, 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 

Proti          

Zdržal sa          

 

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenia č. 106/2020 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2020.  

 

 

                                                                                                                           Anna Krídlová 

                                                                                                                            starostka obce 

9. Schválenie dotácií 

 

 

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

Únia žien slovenska 

Jednota dôchodcov 

Slovenský zväz záhradkárov 

Tenisový klub 

Telovýchovná jednota 

Kulturistický klub Antik 

Chovatelia 

CF 

 

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

a prerokovali. Predsedníčka finančnej komisie pani Babalová predniesla návrhy: 

  

a) Slovenský zväz záhradkárov    200 €  

b) Slovenský zväz chovateľov     750 € 

c) CF 908 85       800 € 

d) Tenisový klub   1000 € 

e) Kulturistický klub ANTIK   1000 € 

f) Jednota dôchodcov    1000 € 

g) Telovýchovná jednota   3700 €  

 

 

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          

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  



Uznesenie č. 107/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2020 podľa VZN č. 98/2019 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre:  

 

h) Slovenský zväz záhradkárov    200 €  

i) Slovenský zväz chovateľov     750 € 

j) CF 908 85       800 € 

k) Tenisový klub   1000 € 

l) Kulturistický klub ANTIK   1000 € 

m) Jednota dôchodcov    1000 € 

n) Telovýchovná jednota   3700 €  

 

  

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

      Dom seniorov Brodské n.o. 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 

Proti          

Zdržal sa      x    

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 108/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje dotáciu pre Dom seniorov v Brodskom podľa 

Zákona č. 583/2004, par. 7 ods. 2, v sume 13 000,00 €. 

 

 

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

  

      Ďalej Dom seniorov Brodské n.o. predložil žiadosť o súčinnosť pri doplácaní na klienta 

v zariadení p. Evu Hrazdilovú na rok 2020 v sume 876,75 €. 

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 

Proti          

Zdržal sa      x    

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 109/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje finančné dorovnanie pre rok 2020 p. Eve 

Hrazdilovej, ako prijímateľovi sociálnej služby zariadenia Domu seniorov 

Brodské, n.o. vo výške 876,75 € v zmysle   zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách.   



 

                                                                                                                     

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

 

10. Schválenie RO č. 2/2020 

 

        Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – na vedomie a schválenie OZ predniesla p. starostka. 

        Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – 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 

Proti          

Zdržal sa          

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 Uznesenie č. 110/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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 1 524 991 917 514 607 477 

Bežný rozpočet RO 39 060 766 451 -727 391 

Kapitálový rozpočet 198 863 200 918 -2 055 

Finančné operácie 155 520 32 570 122 950 

Spolu 1 918 434 1 917 453 981 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       Anna Krídlová 

                                                                                                                        starostka obce 

 

 

11. Rôzne: 

 

 Žiadosť o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku 

 

      Obecný úrad obdržal  žiadosť o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku na prevádzku 

manikúrskych služieb od sl.Denisi Marčinovej. Obec zo zákona musí urobiť zámer na prenájom 

týchto priestorov. 

 

 

P. starostka – pripomienka:   

Upozornila a požiadala poslancov, ak  budú do budúcnosti  niekoho  pozývať na poradu, aby o tom 

oboznámili aj Obecný úrad, starostku. 



  

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 

Proti          

Zdržal sa     x     

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

 

Uznesenie č. 111/2020 – 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 obecné 

nebytové priestory pre účely služieb pedikúra,  manikúra na dobu 10 

rokov a to : časť priestorov v polyfunkčnom dome na Vajanského 

405/12 na prízemí: prvá miestnosť o výmere 6,78 m2 a druhá 

miestnosť o výmere 9,25 m2, časť miestnosti čakárne o výmere 8,65 

m2, WC o výmere 5,60 m2. 

b) Minimálna cena nájomného sa stanovuje na 15€/m2/rok.  

c) Záujemca doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej 

nápisom „ Priamy prenájom 405 – neotvárať “ do podateľne 

Obecného úradu v Brodskom do 16.7.2020 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 

d) V prípade obsadenia zubnej ambulancie lekárom musí tieto priestory 

budúci nájomca uvoľniť. 

e) Všetky potrebné úpravy spojené so začatím prevádzky 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 

 

 

 

 



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
 

      Pani  Horváthová nám zaslala žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, stavebná komisia to 

posúdila. 

 

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          

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 112/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom časti pozemku vo vlastníctve obce 

Brodské, a to par. č. 5789/1 KN-E, trvalý trávny porast, evidovaný na LV 

č. 3733, pre Drahomíru Horváthovú, M. Čulena 160/36, 908 85 Brodské. 

Predmetný pozemok je súčasťou obvodu jednoduchých pozemkových 

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

 

 

 

 

                                                                                                                           Anna Krídlová 

                                                                                                                           starostka obce 

 

Žiadosť na odkúpenie časti obecného pozemku  

 

      Manželia Wainwrightoví , ktorých zastupuje advokát JUDr. Ján Pekar nám opätovne poslali 

žiadosť o odkúpenie pozemku, s tým že  ak nebudeme súhlasiť budú sa domáhať prostredníctvom 

súdu a budú žiadať nahradiť všetky trovy súdneho konania. Obec už 2x nesúhlasila s týmto 

odpredajom, nakoľko má svoj zámer v  priestoroch starej bombičkárne na výstavbu nájomných 

bytov. 

 

 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 

Proti          

Zdržal sa  x        

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

 

 Uznesenie č. 113/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom časti pozemku vo vlastníctve obce 

Brodské par. č. 255/2 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na 

LV č. 458, k.ú. Brodské pre Keith Conner Wainwright a Gabrielu 

Wainwright, SNP 14, 909 01 Skalica.  

 

 

                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 

 

 



Schválenie investičného zámeru obce  

 

      V roku 2017 Obecné   zastupiteľstvo uznesením č. 161/2017 schválilo kúpu nehnuteľností 

a priľahlých pozemkov na výstavbu  nájomných bytov. Nakoľko je veľký záujem o byty,  Obec  

ako orgán miestnej samosprávy je  najbližšie k občanovi, preto má byť jej pôsobnosť zameraná 

najmä na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj bývania. Žiadosť sa podáva od 15.1 – 28.2. 

príslušného kalendárneho roka a preto obdobie pred podaním žiadostí patrí k najnáročnejším a 

najdôležitejším z hľadiska správneho využitia nastavených systémov podpory rozvoja bývania. 

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov  upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou 

dotácií na rozvoj bývania a zároveň upravuje vymedzenie sociálneho bývania. 

Tak ako  minule  aj teraz môžeme  získať finančne prostriedky  na riešenie bytovej otázky, by sme 

zabezpečili lepší prístup k bývaniu  čo znamená priblíženie sa k vyspelejším obciam. Momentálne 

aj vláda podporuje  výstavbu nájomných bytov  a ak by boli financie tak by sme vyriešili túto 

otázku. 

 

P. Berec – pripomienka: chodníky na ulici M. Čulena nie sú doriešené a ide sa stavať ďalšia 

bytovka. 

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 to vysvetlila, že je najvyšší čas toto 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.  

p. starostka ešte podotkla, že ak by sa manželia  Wainwright začali domáhať súdnou cestou, obec 

musí doložiť, že má s tým určitý zámer. 

 
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 

Proti  x        

Zdržal sa          

Za: 6 poslancov 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 114/2020 – 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. 

 
 

                                                                                                               Anna Krídlová 

                                                                                                                starostka obce 

 

Žiadosť na odkúpenie majetku obce 

 

Na minulom zasadnutí bol schválený zámer na predaj pozemku pre pána Kána a manželku, 

teraz pristúpime k samotnému predaju. 

 



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          

Za: 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 115/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to pozemok p.č. 727/20 KN-C, zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 12 m2 vedený na LV č. 1041, 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. 100/2020 za 

cenu 7,00 €/m2 pre Ing. Michala Kána a Mgr. Luciu Kánovú, 

Furdekova 8, 851 03 Bratislava.  

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 

 
 

12. Diskusia 

 

- p Babalová – pripomienka: na porade sa nebavili, že bude uznesenie na investičný zámer na novú 

bytovku – bombičkáreň. 

p. starostka odpovedala: to nie je pravda, na porade som vysvetlila, že je najvyšší čas, ak by sme 

chceli nájomné byty, treba na tom začať pracovať, pretože máme veľa žiadostí na byty. A nakoľko 

sa žiadosť podáva už vo februári, treba už začať teraz.  

p. Rusnák – pripomienka: či bude prípojka na WC na tenis... 

p. Babalová – pripomienka: či máme termíny, kedy budú hotové inžinierske siete na novej ulici. 

p. Hladík jej odpovedal, že v dokladoch je uvedené cca 10 mesiacov.  

p. Babalová – ľudia sa už pýtajú, kedy sa bude stavať... 

p. Hladík – všetko záleží na elektrikároch... možno to bude trvať rok, dva... 

p. Hnát – pripomienka: ohľadom dotácií VZN 98/2019, keď niekto žiada dotáciu mal by prísť na 

OZ, patrilo by sa. Výšku dotácií poslanci pozmenili, nakoľko je situácia kvôli korone aká je... 

nabudúce to takto byť už nemusí, bude sa vyžadovať presnejšie vysvetlenie, načo organizácie 

dotácie žiadajú. Možno by bolo dobré nabudúce pozvať organizácie na zastupiteľstvo, keď sa budú 

schvaľovať dotácie.  

p. Kocúr – je to slušnosť prísť na zastupiteľstvo, keď sa žiada dotácia. 

p. Hladíková – chce vysvetliť, prečo sa nedávajú dotácie aj na rekonštrukciu. 

p. Rusňák – tenisový klub – bude treba aj studňa... 

p. Babalová – kontrolór nesúhlasí so schvaľovaním dotácií, v rámci šetrenia..., bude sa 

podrobnejšie zaoberať VZN 98/2019 (Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Brodské). 

p. Mrázová – dotácie podľa VZN 98/2019 – sa neposkytujú na rekonštrukcie ani na chod 

organizácií, ale na organizovanie rôznych akcií... 

p.Štepanovská – pripomienka: na všetkých našich ihriskách sú naši neprispôsobiví spoluobčania, 

všetko, čo sme tu budovali, poničia... 



p. starostka – vyhnať ich nemôžeme,  treba niečo vymyslieť, nech dajú poslanci nejaký návrh na 

riešenie... 

p. starostka- pripomienka: školský klub detí v ZŠ Brodské – dozvedela sa, že už tretiaci nemajú 

nárok na družinu z kapacitných dôvodov. Jedna vychovávateľka je málo. Treba zobrať novú silu – 

čo predstavuje cca 14 000 €/rok náklady na školský klub.  

p. Vrábelová – 4 deti z MŠ nastupujú do ZŠ do Kútov. U nás nastupuje cca 12 prváčikov. 

p. Hnát – treba teda vyzistiť, koľko by nastúpilo žiakov do 1. ročníka a poriešiť družinu. 

                                                                  

13. Záver. 
 

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

a zasadnutie ukončila.  

 

Zapisovateľka:                          Overovatelia:                             Anna Krídlová 

Lenka Mrázová                 Mgr. Adriana Reháková                      starostka obce 

 

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

                                       

                                        

                                                 Michal Šimon                            Ing. Róbert Hladík 

                                                                                                    prednosta obce 

                                         

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

                                                                                                                 


