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Zápisnica 
z 21-ho zasadnutia  OZ v Brodskom, konaného dňa 28.11.2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

     Verejné zasadnutie OZ v Brodskom zahájila p. starostka  privítaním prítomných poslancov 

a občanov.  Upozornila, že zasadnutie je nahrávané. 

Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných  8  a  OZ je uznášania schopné. 

 

Predniesla nasledovný program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

5. Schválenie VZN č. 113/2022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby    

    poskytované v Dome seniorov Brodské 

6. Schválenie VZN č. 114/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ  

     a školských zariadení pre rok 2023 

7. Schválenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce 

8. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 

10. Schválenie rozpočtu obce Brodské na rok 2023 

11. Voľba hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

  
Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k navrhovanému programu. 

Nikto nemal žiadne pripomienky a tak  dala hlasovať za predložený návrh programu. 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen,  Reháková,     

 Štepanovská) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0       

Program bol schválený. 

 

        Anna Krídlová 

        Starostka obce 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola  určená  p.  Trubirohová Jana.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Reháková Adriana a Stanislav Gulíšek. 

  

3. Voľba návrhovej komisie  

     Navrhnutí za členov návrhovej komisie: p. Ivona Babalová, Katarína Štepanovská.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen,  Reháková, 

                                                 Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 
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Do návrhovej komisie boli schválení -  p. Ivona Babalová, Katarína Štepanovská. 

 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 
 

4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 
 

Pán kontrolór nám predložil plán práce na 1 polrok 2023, ktorý bol riadne vyvesený. Vyzvala 

kontrolóra, aby informoval prítomných. Plán práce môže byť doplnený o návrhy starostky, 

poslancov. V budúcom roku budem kontrolovať sťažnosti, petície, ktoré boli doručené na obecný 

úrad. Zákonnosti pri hospodárení s majetkom obce.  

Návrh uznesenia: 

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

na I. polrok 2023.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen,  Reháková,     

 Štepanovská) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0       

Uznesenie bolo schválené. 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

5. Schválenie VZN č. 113/2022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované v Dome seniorov Brodské 

Návrh uznesenia: 

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.   

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen,  Štepanovská) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1           (Reháková) 

Uznesenie bolo schválené. 

          Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

6. Schválenie VZN č. 114/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ  

     a školských zariadení pre rok 2023 

Návrh uznesenia: 

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 
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Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen,  Reháková,     

 Štepanovská) 

 

 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0      

Uznesenie bolo schválené.  

Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

7. Schválenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce 

Podľa  par.2 ods.2 zákona 253/1994  o platových pomeroch starostov a primátorov miest počas 

výkonu svojej funkcie patrí dovolenka na zotavenie. Súčasne starosta nesmie byť pre výkon svojej 

funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného vzťahu a  osobitne je v zákone  

ustanovená náhrada za nevyčerpanú dovolenku, ktorú si nemohol včerpať z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti  a už si ju nemôže vyčerpať pretože  končí funkčné obdobie a po zložení sľubu 

začína ďalší pracovný vzťah. Jedná sa o 9 dní. 

Návrh uznesenia: 

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.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

8. Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

Posledná  zmena   rozpočtu je spracovaná  na predpokladane čerpanie k 30.11.2022. Poslanci boli 

oboznámení, a materiál im bol zaslaný. 

Návrh uznesenia: 

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 
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Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 
 

 

Ak budeme mať  nepredvídané  výdavky, ktoré nastanú po schválení poslednej zmeny rozpočtu – 

napr.  sa bude jednať o nejakú opravu pri poruche, ale zatiaľ nevieme cenu, treba to opraviť a FA 

bude ešte tento rok. Navýši nám to výdavok oproti poslednému schválenému rozpočtovému 

opatreniu. Riešime  to formou uznesenia, kde  sa povoľuje úprava  príjmov  a výdavkov . Inak by sme 

museli urobiť úhradu až na budúci rok, to znamená po splatnosti . Samozrejme by sa to týkalo len 

nepredvídaných alebo nutných  výdavkov a o tom by ste boli  informovaní. Rozprávali sme sa o tom 

na porade. 

Návrh uznesenia: 

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.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                          0  

Uznesenie bolo schválené. 

                   Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 
 

Hlavný kontrolór spracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu  a jeho záver, alebo zhrnutie znie: 

Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce Brodské na rok 2023 je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákon č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 583/2004 Z. z.. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné 

súvisiace právne normy. 

Preto odporúča, aby poslanci obecného zastupiteľstva obce Brodské schválili predložený návrh tak, 

ako bol predložený. 

Návrh uznesenia: 

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

  kontrolóra obce Brodské k návrhu rozpočtu na rok 20233  
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Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 
 

 

10. Schválenie rozpočtu obce Brodské na rok 2023 
 

Rozpočet  je základom  finančného hospodárenia obce. Programový rozpočet je tvorený na tri roky. 

Návrh rozpočtu je pred schválením vyvesený na pripomienkovanie. Príprava  prebieha v súlade 

s legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Rozpočet obsahuje príjmy 

a výdavky, ktoré vyplývajú zo  všeobecne záväzných právnych predpisov alebo nariadení obce. 

Rozpočet na rok 2023 je spracovaný tak, aby sme zabezpečili bezproblémový a efektívny chod obce 

a jej prevádzku, aby sme dosiahli hospodárnosť v príjmoch a výdavkoch, ktoré sú rozpísané 

v programovej štruktúre jednotlivých programov. V budúcom roku nevieme čo bude a všetko ukáže 

realita.  

Návrh uznesenia: 

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

vrátane programov a podprogramov podľa predloženého návrhu 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                         0  

Uznesenie bolo schválené. 

    

         Anna Krídlová 

         Starostka obce 

 

 

 

 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 
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Programový rozpočet alebo viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025. 
         
Návrh uznesenia: 

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 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

    

         Anna Krídlová 

         Starostka obce 

 

 

11. Voľba hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie 

 

Obec vyhlásila novú voľbu hlavného kontrolóra. Bola vytvorená komisia na otváranie obálok, ktorá 

prekontrolovala dokumenty či je všetko v poriadku.  

Kontrolór požiadal o slovo. 

Predstavil sa, nakoľko nový poslanci ho nepoznajú. Oboznámil prítomných o ukončených 

vzdelaniach, zamestnaniach, v ktorých bol. Činnosť pre obec je širokospektrálna.. Vykonáva kontrolu 

uznesení, nakladanie s majetkom obce. Jedinou odmenou za jeho činnosť bude hlas poslancov, ktorý 

mu dajú pri voľbe. 

Návrh uznesenia: 

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. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 (Babalová,  Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 1 (Kocúr) 

 

Proti:                         0  

Uznesenie bolo schválené. 

          Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

Návrh uznesenia: 

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.   

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

 

 

Uznesenie bolo schválené. 

Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

10.  Rôzne 

A – Bc. Ján Nemečkay, Tamara Antálková – odpredaj pozemku  

Na minulom zastupiteľstve  bol  schválený zámer na predaj pozemku p.č. 727/33 o výmere 8 m2. 

Návrh uznesenia: 

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. 

 

 

 

 



 8 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.          

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

B. – Násadová Patrícia– odpredaj pozemku  

Na minulom zastupiteľstve  bol  schválený zámer na predaj pozemku. 

Návrh uznesenia: 

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. 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

C –  Prenájom pozemku Surejja Haliti 

Pán Haliti požiadal obecné zastupiteľstvo o prenájom pozemku pri predajnom stánku zmrzliny vo 

výmere 10,5 m2.  Zámer bol schválený na minulom zastupiteľstve. 

Návrh uznesenia: 

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 
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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.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

D – Ľubor Zuzic a Marta Zuzicová – odredaj pozemku 

Zámer bol schválený na minulom zastupiteľstve. 

Návrh uznesenia: 

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  

c)  poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej stránke 

obce a CRZ. 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

E – Odpredaj pozemku – Drahomíra Horvátová 

Zámer bol schválený na minulom zastupiteľstve. 

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  
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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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

F – ŽSR – zriadenie vecného bremena 

Pri modernizácii železničnej trate  požiadali ŽSR o zmluvu o budúcej zmluve  na zriadenie vecného 

bremena. 

Návrh uznesenia: 

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. 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

  

 

G -  Územný plán obce Brodské – spracovanie zmien 

Návrh uznesenia: 

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. 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Gulíšek, Berec, Čulen, Reháková,,                                                                 

             Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:                           0 

Uznesenie bolo schválené.  

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 
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11.  Diskusia 

Slovo si zobrala p. starostka. 

„V prvom rade mi dovoľte, aby som poďakovala  všetkým, s ktorými som počas  šestnástich rokov 

spolupracovala, odchádzajúcim poslancom Obecného zastupiteľstva  a aj keď som s mnohými mala 

na veci často odlišný názor ,verím, že to nič nezmenilo na vzájomnej úcte a rešpekte , pracovníkom 

obecného úradu na čele s prednostom , riaditeľke a  pracovníkom základnej školy a materskej školy 

a školskej jedálne , zamestnancom domu seniorov na čele s pani riaditeľkou , organizáciám 

pôsobiacim v obci, a všetkým občanom obce Brodské. Spoločne sme pracovali pre  rozvoj našej obce. 

Vážený pán nastávajúci starosta , vážení poslanci, 

stojíte na prahu nového volebného obdobia a pred Vami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej 

obce a jej obyvateľov. Za malú chvíľu spoločne zložíte predpísaný sľub volených predstaviteľov 

samosprávy. Keď sa hlbšie zamyslíte nad textom sľubu je každému jasné, že starosta aj poslanci 

obecného zastupiteľstva musia rozhodovať v zmysle platných právnych noriem v Slovenskej 

republike.  Dostali  ste mandát na zastupovanie voličov a ich záujmov a  pri jednaní v zastupiteľstve 

budete prezentovať nielen svoje názory, ale aj názory, podnety, a aj prípadné sťažnosti svojich 

voličov. Som presvedčená, že chcete posunúť život v Brodskom dopredu v prospech všetkých 

občanov,  a že spoločnými silami dokážete naplniť Vaše ciele a predsavzatia a ubezpečujem Vás,  aj 

že moje úsilie  v tejto neľahkej práci vždy smerovalo  pre ďalší rozvoj a napredovanie našej obce, 

ktorú myslím máme všetci radi. Čaká Vás náročné obdobie a veľa práce a preto  Vám prajem  veľa 

zdravia, pevné nervy  dostatok elánu a tvorivých síl. Želám Vám správne rozhodnutia pre našu obec. 

Vedzte, že jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to čo robíme pre druhých má 

naozaj cenu.  

  Dovoľte mi  ešte raz touto cestou poďakovať  za spoluprácu  všetkým Vám. Želám Vám príjemné 

vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky  a spokojnosti, aby ste ich všetci prežili  so svojimi 

rodinami.  Prajem Vám všetkým  Vianoce v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, nech nikto z vás 

nepocíti samotu a smútok  . Do nového roka Vám so srdca prajem veľa zdravia, pretože  to najviac 

potrebujeme, prajem Vám veľa šťastia a úspechov“. 

Berec – poďakoval pani starostke za prácu. 

 

 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, pani starostka  zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:              Overovatelia:        Anna Krídlová 

Bc. Jana Trubirohová                                                            starostka obce 

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

           Mgr. Adriana Reháková 

               

 ...........................................   Ing. Róbert Hladík 

      Stanislav Gulíšek  prednosta úradu 


