Uznesenia
zo 14.zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 30.9.2021
Uznesenie č. 188/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2021 podľa VZN č. 98/2019 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre:
a) Partnerstvo pre Horné Záhorie
b) ZO SZZ Brodské
c) TJ Baník Brodské
d) Ríms.kat.cirkev -farnosť Brodské

1 400,- €
300,- €
2 500,- €
15 000,-€

Uvoľnenie dotácie pre TJ Baník Brodské je podmienené kontrolou vyúčtovania
a súhlasným stanoviskom hlavného kontrolóra obce Brodské.
Uznesenie č. 189/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci vo výške 2272,- € na
zmiernenie následkov prírodnej katastrofy v moravských obciach postihnutých
tornádom v mesiaci jún 2021, pričom obec bude koordinovať svoju pomoc so
Združením miest a obcí Záhorie.
Uznesenie č. 190/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2021 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
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet RO
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

1702232
38860
0
138500
1879592

Výdavky

Rozdiel

872827
792205
155135
59364
1879531

829405
-753345
-155135
79136
61

Uznesenie č. 191/2021 - OZ v Brodskom odporúča starostke obce uzatvoriť nájomnú zmluvu
o pridelení 1 izbového bytu č. 6 na 2 poschodí v polyfunkčnom dome
v Brodskom na ulici Vajanského 405 pre:
p .Zuzanu Veselskú, Hámre 915, 908 85 Brodské
Uznesenie č. 192/2021 - OZ v Brodskom :
a) schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve obce Brodské a to nehnuteľnosť s.č.
1086/8 ležiacu na pozemku p.č.4243/22 a pozemky p.č.4243/29, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 525m2 a p.č. 4243/22, zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 286m2, oba k.ú. Brodské, C-KN, LV 1041 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.185/2021pre 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 nájomnej zmluvy na webovej stránke obce.

V Brodskom, 30.9.2021

Anna Krídlová
starostka obce

