
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ v Brodskom, konaného dňa 

30.9.2021 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Brodskom. 

 
Prítomní : viz. prezenčná listina  

 

Pani starostka privítala prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, a preto je zasadnutie uznášania schopné. 

 

1.Otvorernie 

 

Pani starostka otvorila zasadnutie a prečítala program. 

Návrh programu k dnešnému zasadnutiu  je nasledovný: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie dotácie 

5. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 

6. Schválenie  prenájmu  bytu 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

Nik nemal pripomienky k programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie : 

Za :           7 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Berec,          

                        Mgr. Reháková,   

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. Adriana Reháková a p.Stanislav Gulíšek .  

 

3.Voľba návrhovej komisie  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Katarína Štepanovská  a Ing. Adrian Berec  

 

Hlasovanie :  

 

Za :            7 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Berec,  

                         Mgr. Reháková 



Proti :        0 

Zdržal sa : 0    

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení :p. Katarína Štepanovská a Ing. Adrian  Berec  

 

4. Schválenie dotácií 

p. starostka : Dostali sme tri žiadosti  o dotáciu. Finančná komisia prehodnotila financie a 

návrh je TJ 2500 €, SZZ 300€ , farský úrad 15 000 €, Partnerstvo pre horné Záhorie 1400€ na 

vybudovanie kiosku – to je spolufinancovanie. 

Nakoľko len dnes TJ doložili vyúčtovanie dotácie, poprosím pána kontrolóra , ktorý príde 

v pondelok na kontrolu ,aby  skontroloval toto vyúčtovanie  a ak bude všetko v poriadku , tak   

financie budú zaslané. 

Kontrolór : Najprv vykoná kontrolu obec a následne ja.  

Prišiel poslanec Ing. Peter Hnát. 

 

Hlasovanie : 

Za :               7 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Berec,                       

                            Mgr. Reháková,        

              

Proti:            0  

Zdržal sa :    1-  Ing. Hnát 

 

Uznesenie č.188 /2021 bolo schválené 

  

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 1400,- € 

b) ZO SZZ Brodské     300,- € 

c) TJ Baník Brodské               2500,- € 

d) Ríms.kat.cirkev -farnosť Brodské    15000,-€ 

 

Uvoľnenie dotácie pre TJ Baník Brodské je podmienené kontrolou 

vyúčtovania a súhlasným stanoviskom hlavného kontrolóra obce 

Brodské. 

 

 

 

                                                                                                                Anna Krídlová      

                                                                                                                starostka obce   

 

p. starostka: Radi by sme pomohli moravským obciam, ktorých postihlo tornádo, dohodli sme 

sa všetky obce okresu Skalica, že  pomôžeme a  každá obec zašle na účet združenia miest 

a obcí Slovenska 1 Euro na občana ,čo u nás je 2272 Eur. 

 

 

Hlasovanie : 

Za :               8 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Hnát. Ing. Berec,                       

                            Mgr. Reháková,       

              



Proti:            0  

Zdržal sa :    0 

 

Uznesenie č.189 /2021 bolo schválené 

 

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. 

 

 

                                                                                                                    Anna Krídlová  

                                                                                                                    starostka obce 

 

5.Rozpočtové opatrenie č.4/2021   

 

Pani Štepanovská prečítala návrh uznesenia. 

 

 

Hlasovanie : 

Za :               8 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Hnát. Ing. Berec,                       

                            Mgr. Reháková,       

              

Proti:            0  

Zdržal sa :    0 

 

Uznesenie č.190 /2021 bolo schválené 

 

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 Výdavky Rozdiel 

Bežný rozpočet 1702232 872827 829405 

Bežný rozpočet RO 38860 792205 -753345 

Kapitálový rozpočet 0 155135 -155135 

Finančné operácie 138500 59364 79136 

Spolu 1879592 1879531 61 

 

 

 

                                                                                                                         Anna Krídlová  

                                                                                                                               starostka obce 

  

 

 



6.Schválenie prenájmu bytu  

 

p. starostka: Sociálna komisia na svojom zasadnutí prehodnotila  a posúdila podkladový 

materiál žiadateľov o pridelenie  uvoľneného nájomného bytu. 

 Pani Štepanovská prečítala návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             8 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Berec, 

                           Mgr. Reháková, Ing. Hnát,   

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 191/2021 bolo schválené.                        

 

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 

 

 

 

                                                                            Anna Krídlová 

                                                                            Starostka obce 

 

7.Rôzne 

p. starostka :V rámci Partnerstva pre horné Záhorie bola vyhlásená výzva na rozšírenie domu 

seniorov, do ktorého sa chceme zapojiť . Pri podávaní žiadosti je nutné  prenajať pozemok, 

kde  sa bude  realizovať prístavba k domovu. 

 

Pani Štepanovská  prečítala  návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie 

 Za :             7 – Šimon, Babalová, Ing. Kocúr, Štepanovská, Gulíšek, Ing. Berec, Ing. Hnát,   

                                

    

Proti:           0 

Zdržal sa :   1   -Mgr. Reháková 

 

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. 

 
 

 

                                                                                                                        Anna Krídlová 

                                                                                                                        Starostka obce 

 

 

8.Diskusia 

 

 

p.starostka 

Termín začatia nepretržitej výluky na železnici  Kúty – Lanžhot sa predpokladá od 4.11.2021. 

Z toho dôvodu vznikli rôzne špekulácie a nepravdy, ktoré šíria niektorí občania, že za  

zrušenie lokajky, ktorá premáva  Kúty-Břeclav môže starostka a poslanci. 

 Upozorňujem, že Obec a vedenie obce nie je železnica a prehlasujem, že sme urobili všetko 

pre to, aby sa zachovala náhradná autobusová doprava ,či už do Kútov alebo do Břeclavi. 

Písali sme generálnemu riaditeľovi ŽSR, generálnemu riaditeľovi ZSSK, Ministerstvu 

dopravy SR, predsedovi TTSK, jednáme so starostom obce Kúty, aby sme skĺbili autobusovú 

dopravu,  ak nebude vyhovovať spojenie, ktoré navrhuje železnica. V pondelok 4.10. máme  

osobné stretnutie s generálnym riaditeľom železníc. Ak má niekto výhrady a nepáči sa mu ako 

to robíme  a že robíme pre  túto situáciu málo, nech príde a poradí nám, ako to zabezpečiť. 

Ďalej by som chcela dať do pozornosti, že sa dokončuje lokalita Padielky, poslanci sa musia 

rozhodnúť, akým spôsobom sa bude  predávať, či verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou 

a určiť podmienky zmluvy. Všetko bude riadne zverejnené. 

V tomto roku končí zmluva so spoločnosťou, ktorá vyváža odpad  z našej obce a bude sa 

robiť nová súťaž. Ak to dobre dopadne , malo by to byť čipovým systémom. 

p. Komornik : Teraz ste vraveli o pozemkom, chcel by som sa informovať, kedy sa začnú 

predávať . 

p. starostka: V decembri bude posledné verejné zasadnutie, kde by boli stanovené podmienky 

k predaju pozemkom, musíme sa s poslancami dohodnúť na podmienkach. 

p. Komornik: Takže to bude tento rok? Bude sa dať pozemok kúpiť ? 

Ing. Kocúr:  Tento rok sa nebude dať kúpiť, v decembri na zasadnutí ,by sa oznámili 

podmienky pre kúpu pozemku. My sa musíme dohodnúť ako sa to bude robiť,  musíme ísť 

podľa zákona.  

 Ing. Hladík : Nedá sa to len na základe žiadosti, musíme ísť podľa zákona. 

p. Komorník : Môžu sa toho zúčastniť aj developeri? 

Ing. Kocúr: Zakázať sa nedá. 

Ing. Hladík: Tie podmienky si musia dohodnúť poslanci. 

p. Komornik : Na jednej strane sú dané elektrické hodiny, ale na obecnom nie sú. Na jednej 

strane 20 a na druhej 2-3. 

Ing. Hladík: Idú z obidvoch strán , niekde ale boli zatiaľ len káble a niekde sú väčšie 

pozemky. 

   

 

 



9.Záver 

 

Pani starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala pekný zvyšok večera  a ukončila 

verejné zasadnutie OZ. 

 

 

Zapisovateľka:                                  Overovatelia:                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Jarmila Šimková                    Mgr. Adriana Reháková                            Anna Krídlová   

                                                                                                      starostka obce      

 

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

                                         Stanislav Gulíšek                                 Ing. Róbert Hladík       

                                                                                                         prednosta OcÚ   


