Uznesenia
z 13. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 17.6.2021

Uznesenie č. 172/2021 – OZ v Brodskom berie na vedomie Výročnú správu Domu seniorov Brodské, n.o.
za rok 2020.
Uznesenia č. 173/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2021.
Uznesenie č. 174/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2021 podľa VZN č. 98/2019 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre:
a) TK Brodské
b) Antik Brodské
c) TJ Baník Brodské

1500,- €
1000,- €
2100,- €

Uznesenie č. 175/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2021 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
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Príjmy
1649867
38860
0
138500
1827227

Výdavky
818773
788823
159920
59364
1826880

Rozdiel
831094
-749963
-159920
79136
347

Uznesenie č. 176/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 108/2021 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí
Uznesenie č. 177/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 109/2021 o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v Materskej škole.
Uznesenie č. 178/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 110/2021 o výške
príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 179/2021 – OZ v Brodskom :
a) schvaľuje predaj majetku obce a to pozemku p.č. 4330/1 KN-C, záhrada vo
výmere 744 m2, vedenom na LV 1041, k.ú. Brodské vo vlastníctve obce 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
uvedeného v uznesení o schválení zámeru predaja č.168/2021 za cenu 7€/1m2 pre
Antóniu Trčkovú, Štúrova 336/4, 908 85 Brodské
b) kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra
nehnuteľností
c) poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej
stránke obce.

Uznesenie č. 180/2021 - OZ v Brodskom :
a) schvaľuje prenájom majetku 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 uvedeného v uznesení
o schválení zámeru prenájmu č.163/2021 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 nájomnej zmluvy na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 181/2021 – OZ v Brodskom :
a) schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve obce 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 100m2 v priestoroch
dvora Domu služieb pre: SelfMAX s.r.o., Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč.
b) cena nájomného je 1€/m2/mesiac
c) doba nájmu je 10 rokov
d) poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 182/2021 – OZ v Brodskom :
a) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy 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 uvedeného v uznesení o schválení
zámeru uzatvorenia zmluvy č. 164/2021.
b) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy 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 uvedeného
v uznesení o schválení zámeru uzatvorenia zmluvy č. 164/2021.
c) poveruje obecný úrad zverejnením zmlúv na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 183/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje na základe uznesenia č.169/2021 odpustenie
nájomného vo výške 427,93,- Eur pre Ivetu Trčkovú- ZITA –DECOR, Vajanského
406, 908 85 Brodské.
Uznesenie č. 184/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer vybudovania exteriérového dotykového infokiosku na objekte OcU
Brodské, ktoré bude realizovať Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
prostredníctvom projektu: „Sieť smart infobodov pre územie MAS Partnerstva
pre Horné Záhorie o .z.“ v rámci výzvy TTSK č. 1/R/2021.
b) zabezpečenie 10% spolufinancovania finančných nákladov na vybudovanie
dotykového infokiosku v obci Brodské pre Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.,
Kollárova 1146, 908 48 Kopčany v rámci projektu „Sieť smart infobodov pre
územie MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.“ podporeného v rámci výzvy
TTSK č. 1/R/2021.
Uznesenie č. 185/2021 - OZ v Brodskom :
a) schvaľuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve obce Brodské a to
nehnuteľnosť s.č. 1086/8 ležiacu na pozemku p.č.4243/22 a pozemky

p.č.4243/29 a 4243/22 oba k.ú. Brodské, C-KN, LV 1041 v zmysle
geometrického plánu č. 45/2021, vypracovaného firmou Mario Antálek,
geodetické práce, 908 85 Brodské 817 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 prevádzka zariadenia pre seniorov pre Dom
seniorov Brodské, n.o., Školská 1086/8, 908 85 Brodské
b) celková cena prenájmu je stanovená na 1 €/rok
c) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke a na úradnej
tabuli obce.
Uznesenie č. 186/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje predbežne zámer prenajať majetok vo
vlastníctve obce Brodské a to časť pozemku p.č. 4360/1 zastavaná
plocha a nádvorie, k.ú. Brodské, C-KN, LV 3733 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
umiestnenie parkoviska pred prevádzkou drogérie pre Alexandru
Štvrteckú, Vajanského 349/41, 908 85 Brodské. Cena prenájmu je
stanovená na 1€/1m2/mesiac. Vyzývame žiadateľa o doloženie
geometrického plánu za účelom určenia výmery pozemku.
Uznesenie č. 187/2021 – OZ v Brodskom :
a) schvaľuje predaj majetku obce a to pozemku p.č. 727/31 KN-C zastavaná
plocha a nádvorie, LV 1041, k.ú. Brodské vo výmere 199 m2 vo vlastníctve
obce Brodské v zmysle geometrického plánu 159/2020 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, pričom diel č.2
z uvedeného uznesenia je identický s parcelou č.727/31 KN-C za cenu 7,00
€/m2 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.
d) ruší uznesenie o predaji č. 139/2020

V Brodskom, 17.6.2021

Anna Krídlová
starostka obce

