
 

Uznesenia 
z 21.zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 28.11.2022 

 

 

 

Uznesenia č. 273/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2023. 

 

Uznesenie č. 274/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 113/2022 

o rozsahu,  spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované 

v Dome seniorov Brodské, n.o.   

 

Uznesenie č. 275/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 114/2022 o určení výšky   

finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských zariadení v  

zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2023.   

 

Uznesenia č. 276/2022 - OZ v Brodskom schvaľuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú 

dovolenku starostke obce Brodské pani Anne Krídlovej v rozsahu 9 dní.  

 

Uznesenie č. 277/2022 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2022 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 1 935 594  1 200 154 735 440 

Bežný rozpočet RO 35 760 831 566 -795 806 

Kapitálový rozpočet 527 210 338 220 188 990 

Finančné operácie 350 443 104 364 246 079 

Spolu 2 849 007 2 474 304 374 703 

 

Uznesenie č. 278/2022  - OZ v Brodskom schvaľuje v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenu rozpočtu 

rozpočtovým  opatrením č. 5 - povoľuje zmenu schválených príjmov 

a výdavkov podľa skutočnosti.  

Uznesenie č. 279/2022  -  OZ v Brodskom berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 2023  

Uznesenie č. 280/2022 -  OZ v Brodskom schvaľuje rozpočet obce Brodské na rok 2023 

vrátane programov a podprogramov podľa predloženého návrhu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 281/2022  -  OZ v Brodskom berie na vedomie viacročný rozpočet obce Brodské 

na roky 2024 – 2025 vrátane programov a podprogramov podľa 

predloženého návrhu.                                         

 Rozpočet na rok 2024 Rozpočet na rok 2025 

Príjmy spolu 1 852 253 1 956 342 

Bežné príjmy 1 763 493 1 867 582 

Kapitálové príjmy 53 200 53 200 
Finančné operácie 0 0 

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 35 560 35 560 
Výdavky spolu 1 837 026 1 836 986 

Bežné výdavky 1 772 522 1 772 322 
Kapitálové výdavky 5 000 5 000 
Finančné operácie 59 504 59 664 

Hospodárenie obce 15 227 119 356 

 

 

Uznesenie č. 282/2022 – OZ v Brodskom  volí v zmysle zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení 

 v platnom znení do funkcie hlavného kontrolóra obce Brodské Mgr. Pavla 

Mihála s účinnosťou od 1.1.2023 s úväzkom 0,35. 

 

 

   Uznesenie č. 283/2022 – OZ v Brodskom súhlasí  v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom     

zriadení v plnom znení s podnikaním a vykonávaním inej zárobkovej     

činnosti, členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť pre hlavného   

kontrolóra obce Brodské.     

 

 

 

 
 

 

 Rozpočet na rok 2023 

Príjmy spolu 1 867 241 

Bežné príjmy 1 692 317 

Kapitálové príjmy 53 200 

Finančné operácie 86 164 

Vlastné príjmy MŠ a ZŠ 35 560 

Výdavky spolu 1 859 446 

Bežné výdavky 1 773 282 

Kapitálové výdavky 26 800 

Finančné operácie 59 364 

Hospodárenie obce 
7 795 



Uznesenie č. 284/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to novovytvoreného pozemku p.č. 727/33 KN-C 

vzniknutého odčlenením časti pozemku p.č. 727/1 KN-C zastavaná plocha a 

nádvorie, LV 1041, k.ú. Brodské  ako diel č.9  vo výmere 8m2 v  zmysle 

geometrického plánu č.08/2022 vypracovaného firmou Ing. Anna Ozábalová, 

inžinierske a technické poradenstvo, Potočná 65, 909 01 Skalica 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.264/2022 pre  p. Bc. Jána Nemečkaya, 

Vrádište 240, 908 49 Vrádište a p. Tamaru Antálkovú, M. Čulena 216, 908 

85 Brodské. Cena je stanovená na 7€/1m2  

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

nehnuteľností.  

c) poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej stránke obce a 

CRZ. 

 

Uznesenie č. 285/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to časť pozemku vzniknutého odčlenením z parcely p.č. 

1468/15 KN-E trvalý trávny porast, LV 3733, k.ú. Brodské  ako diel č.1  vo 

výmere 8m2, vedenom na katastri nehnuteľností ako p.č.1485/3 KN-C, ďalej 

novovytvoreného pozemku p.č. 1485/4 KN-C vzniknutého odčlenením časti 

pozemku p.č. 1468/15 KN-E trvalý trávny porast, LV 3733, k.ú. Brodské  ako 

diel č.2 vo výmere 25m2 a odčlenením časti pozemku p.č. 1485/2 KN-C 

zastavaná plocha a nádvorie, LV 1041, k.ú. Brodské  ako diel č.3 vo výmere 

9m2 zmysle geometrického plánu 133/2022 vypracovaného firmou Geodézia 

Záhorie – Peter Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica 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.265/2022 pre  p. Bc. Patríciu Násadovú, M. 

Čulena 985/127, 908 85 Brodské. Cena je stanovená na 7€/1m2  

b) Kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra 

nehnuteľností.  

c) poveruje obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej stránke obce a 

CRZ. 

 

Uznesenie č. 286/2022  - 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 10,5 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.266/2022 pre pána  Surejju Haliti, Záhumenice 664/16, 908 45 

Gbely.  

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

c) poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej stránke obce a 

CRZ.  

 

Uznesenie č. 287/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to pozemku p.č. 1468/48 KN-E, orná pôda vo výmere 102 

m2, vedenom na LV 3733, 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.267/2022 pre  Ing. Ľubora 



Zuzica a Mgr. Martu Zuzicovú, obaja bytom Nová ul. č. 2826/47, 901 01 

Malacky. Cena je stanovená na 7€/1m2  

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

      nehnuteľností  

d) poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej stránke obce 

a CRZ. 

 

Uznesenie č. 288/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:  

a) predaj majetku obce a to pozemku p.č. 8018 KN-C, orná pôda vo výmere 200 

m2, vedenom na LV 5037, 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.268/2022 pre  Drahomíru 

Horváthovú, M. Čulena 160/36, 908 85 Brodské. Cena je stanovená na 7€/1m2  

b)  kupujúca znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra   

      nehnuteľností  

c)  poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej stránke obce 

a CRZ. 

 

Uznesenie č. 289/2022  – OZ v Brodskom schvaľuje:    

a) zámer  uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve 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, ktorým 

je vybudovanie stavebných a prevádzkových objektov 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. 

 

Uznesenie č. 290/2022  - OZ v Brodskom súhlasí so spracovaním Zmien a doplnkov č.2 Územného 

plánu obce Brodské, ktorého proces obstarávania a schvaľovania potrvá 

najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

 

V Brodskom, 28.11.2022                  Anna Krídlová 

                                starostka obce 

 

 


