
Uznesenia 
z 1. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 15.12.2022 

v KD Brodské 

 

 

 

Uznesenie č.9/2022 - OZ v Brodskom volí za  členov jednotlivých komisií: 

     a) komisia ekonomická, finančná a správy majetku: 

Mgr. Božena Bílková 

Anna Krídlová 

Gabriela Hnátová 

b) komisia kultúry, školstva, športu a mládeže : 

Mgr. Božena Bílková 

Michal Šimon 

Samuel Čulen  

Ing. Mária Marčišovská  

David Halás 

c) komisia stavebná, životného prostredia a dopravy : 

   Adam Michalovský 

Ludvík Barkóci 

Mário Antálek  

Ivana Sekáčová 

d) komisia sociálna a zdravotná: 

  Samuel Čulen 

  Martin Praženka 

  Olga Barkociová 

  Katarína Hesková 

  Janette Štvrtecká 

e) komisia priestupková a verejného poriadku: 

   Ondrej Štvrtecký 

   Adam Michalovský 

 g) komisia pre vybavovanie sťažností: 

Samuel Čulen 

Ondrej Štvrtecký 

Ludvík Barkoci 

 

Uznesenie č. 10/2022 - OZ v Brodskom deleguje p. Michala Šimona do školskej rady  

                                     materskej školy ako zástupcu zriaďovateľa. 

 

Uznesenie č. 11/2022 - OZ v Brodskom deleguje p. Ondreja Štvrteckého, p. Samuela Čulena, 

                                      p. Adama Michalovského a p. Michala Šimona do školskej rady  

                                      základnej školy ako zástupcov zriaďovateľa. 

 

Uznesenie č. 12/2022 - OZ v Brodskom volí za členov správnej rady Domu seniorov Brodské,n.o. 

                                      Ing. Vladimíra Kocúra, Mgr. Boženu Bílkovú, p. Martina Praženku,                         

MUDr. Stanislavu  Hnátovú a p. Annu Krídlovú.  

 

Uznesenie č. 13/2022 – OZ v Brodskom určuje v zmysle Rozhodnutia úradu pre reguláciu  

                                      sieťových odvetví č. 0010/2023/V zo dňa 29.11.2022 cenu za odvádzanie a čistenie    

odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1.1.2023 vo výške 1,35 Eur/1m3. 

 

Uznesenie č. 14/2022 -  OZ v Brodskom mení v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami   

                                       obce Brodské § 5 – použitie rozpočtových prostriedkov odsek 6 na znenie :    

                                       starosta môže bez súhlasu obecného zastupiteľstva vykonať zmenu                



                                         rozpočtu – použiť finančné prostriedky v jednotlivých prípadoch do výšky     

                                         2000,- € ( ust. §11 ods.4 písm.b) zákona SNR č. 369/1990 Zb, ) 

 

Uznesenie č. 15/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:    

a) uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

pre  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 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. 289/2022.   
b) poveruje obecný úrad zverejnením zmluvy na webovej stránke obce a CRZ. 

 

Uznesenie č. 16/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:    

a) zámer  uzatvoriť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí 

objektov vyvolaných investícií č. 002-2017-ZoBZVI/2022 pre  Železnice Slovenskej 

republiky, Klemensova 8, 813 61 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 a prevzatie 

stavebného objektu vonkajšieho osvetlenia pri podjazde v rámci stavby „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“.   

b) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke obce a úradnej tabuli. 

 

 

V Brodskom, 15.12.2022      Ing. Vladimír Kocúr 

              starosta obce 

 


