
Zápisnica z  1. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 

15.12.2022 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Brodskom. 

 
Prítomní : viď. prezenčná listina  

 

Pán starosta privítal prítomných na 1. zasadnutí a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov, a preto je zasadnutie uznášania schopné. 

 

Upozornil, že rokovanie bude nahrávané. Nahrávka bude slúžiť na spracovanie zápisnice 

a nebude sa zverejňovať. Po podpísaní zápisnice bude nahrávka vymazaná. 

 

1.Otvorenie 

 

Pán starosta otvoril zasadnutie a prečítal program. 

 

Návrh programu k dnešnému zasadnutiu  je nasledovný: 

Návrh Programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 

5. Delegovanie členov do rady materskej a základnej školy 

6. Voľba členov správnej rady Domu seniorov Brodské n.o. 

7. Schválenie ceny stočného od 01.01.2023 

8. Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Brodské 

9. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

10. Schválenie zámeru uzavrieť Zmluvu o uzavretí  budúcej zmluvy  o odovzdaní 

a prevzatí objektov vyvolaných investícií 

11. Diskusia 

12. Záver  

 

          Nik nemal pripomienky k programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie : 

 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

Program bol schválený. 



 

 

 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  

Za zapisovateľku bola určená pani Jarmila Šimková. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Božena Bílková a p. Stanislav Ralbovský.   

 

3.Voľba návrhovej komisie  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Michal Šimon a p. Samuel Čulen. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

  

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení :p. Michal Šimon a p. Samuel Čulen.   

 

4. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Na ustanovujúce zasadnutí boli zvolení predsedovia komisií. 

Títo si následne vybrali členov svojich komisií. Aby mohli komisie začať pracovať je potrené 

ich členov schváliť. 
 

Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 9/2022  bolo schválené. 

  

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 

 

 

                                                                                                                Ing. Vladimír Kocúr      

                                                                                                                         starosta obce   

 

                                                                                                                     

5. Delegovanie členov do rady materskej a základnej školy   

 

Zvolením nových poslancov zanikol mandát starým a je potrebné delegovať nových členov.  

Poslanci sa k tomuto bodu programu zišli na porade a rozhodli sa nominovať nových členov 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

    Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

Uznesenie č.10/2022  bolo schválené. 

 

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

                                     materskej školy ako zástupcu zriaďovateľa. 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                     Ing. Vladimír Kocúr 

                                                                                                                         starosta obce                                                                                                                                              



Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Uznesenie č.11/2022  bolo schválené. 

 

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. 

 

 

                                                                                                                  Ing. Vladimír Kocúr 

                                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                      

                                                                                                          

  

 

 

6.Voľba členov správnej rady Domu seniorov Brodské n.o. 

  

Zvolením nových poslancov zanikol mandát aj členom správnej rady Domu seniorov. 

 

Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č.12/2022  bolo schválené.                        

 

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.  

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                       Ing. Vladimír Kocúr 

                                                                             starosta obce 



 

7. Schválenie ceny stočného od 1.1.2023 

 

Obecnému úradu bolo doručené rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o určení 

maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

Poslanci na porade posúdili toto rozhodnutie a dohodli sa, že výšku stočného schvália v sume 

1,35 EUR/m3. 

 

 

Bol prečítaný návrh uznesenia. 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2022 bolo schválené.  

 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Vladimír Kocúr                                                                                                                        

                                                                                                                    starosta obce 

 

Pán starosta vyhlásil 10 minútovú prestávku. 

 

 

8.Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Brodské 

 

Pri kontrole zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce bolo navrhnuté, aby bol v § 5 

doplnený ods. 8, ktorý pojednáva o takých úhradách, ktoré neboli uvedené v rozpočte, ale 

v priebehu roka vznikne potreba ich úhrady. Tento bod stanovuje aj spôsoby, akými je možné 

tieto úhrady realizovať.  

 

Taktiež z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo zasadá priemerne jeden krát za 2 mesiace, môže 

nastať situácia, že príde k niektorým nepredvídateľným výdavkom mimo schváleného 

rozpočtu. Aby sa takéto výdavky mohli riešiť operatívne, na porade sa dohodli zásady, akými 

sa budú riadiť. Stanovila sa hranica, pod ktorú  môže starosta vykonať zmenu rozpočtu aj bez 

súhlasu obecného zastupiteľstva. 

 

 Bol prečítaný návrh uznesenia. 



 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č.14/2022  bolo schválené. 
 

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, ) 

 

                                        
 

                                                                                                Ing. Vladimír Kocúr                                                                                             

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

9.Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

Na minulom zasadnutí sa schválil zámer a je potrebné schváliť vlastnú zmluvu. 

 

Zmluva sa týka vybudovania novej komunikácie pri budúcom podjazde pod železničnou traťou, 

kde je potrebné v zmysle zákona schváliť vecné bremeno v prospech železníc ako stavebníka, 

a neskôr v prospech správcu komunikácie. Ide iba o teleso komunikácie. 

 

     

Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č.15/20022 bolo schválené. 

 

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. 

 

 

                                         

                                                                                                          Ing. Vladimír Kocúr 

                                                                                                                starosta obce 

 

10. Schválenie zámeru uzavrieť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní  

a prevzatí objektov vyvolaných investícií 

 

V súvislosti s výstavbou podjazdu príde tiež k rekonštrukcii a preložke verejného osvetlenia, 

kde touto zmluvou sa zabezpečí bezplatné prevzatie novo vybudovaného verejného osvetlenia.  

Najprv je potrebné schváliť zámer a na budúcom zastupiteľstve, by sa schvaľovala vlastná 

zmluva. 

 

Bol prečítaný návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7– Šimon, Michalovský, Čulen, Mgr. Bílková, Barkoci, Ralbovský,    

                      Štvrtecký              

Proti :        0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

 
Uznesenie č. 16/2022 bolo schválené. 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                   Ing. Vladimír Kocúr                                                                                                             

                                                                                                                          starosta obce 



Pán starosta ešte prítomných informoval, že neprítomný poslanec pán Martin Praženka sa 

zo zasadnutia ospravedlnil, pán prednosta sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a  

hlavný kontrolór Mgr. Pavol Mihál mal iný program.  

 

11. Diskusia  

 

Pán starosta vyzval  najprv poslancov k diskusii , keďže nik nemal pripomienku , vyzval  

prítomných občanov, ale nik nedal podnet k diskusii.  

 

12. Záver 

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial im pekný  zvyšok večera. 

 

 

 

 

Zapisovateľka:                                  Overovatelia:                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

..................................          ........................................                      ......................................        

Jarmila Šimková                     Mgr. Božena Bílková                          Ing. Vladimír kocúr  

                                                                                                      starostka obce      

 

                                ..........................................                    ............................................. 

                                    Stanislav Ralbovský                             Ing. Róbert Hladík 


