
12. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 13.12.2012 

 

Uznesenie č. 87/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b)schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

za overovateľov p. Jána Richtu a p. Danu Marečkovú.  

 

                                                                            Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa - 0 

 

 

Uznesenie č. 88/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podbranč o miestnych daniach a poplatku a 

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč 

s účinnosťou od 1.1.2013. 

                                                                                 Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 89/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Dodatku č. 1 k VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 

v obci Podbranč a 

uznáša sa na vydaní 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  o službách poskytovaných obcou 

a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč s účinnosťou od 1.1.2013. 

                                                                               Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 90/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a 

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Podbranč o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2013.  

                                                                          Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0  

 



Uznesenie č. 91/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch 

určených na nájom pre obyvateľov obce  a  

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Podbranč o podmienkach prideľovania a bývania 

v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu 

                                                                          Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0  

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 92/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje  

čerpanie rozpočtu k 30.9.2012 podľa predloženej prílohy: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 30.9.2012  

v € 

Bežné príjmy 173166 247509 180439,92 

Kapitálové príjmy 282448 282448 176118,88 

Finančné operácie príjmové  101151 106875 25576,74 

Príjmy spolu 556765 636832 382135,54 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012 

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 30.9.2012  

v € 

Bežné výdavky 135334 215619 117063,85 

Kapitálové výdavky 125709 111404 39073,07 

Finančné operácie výdavkové 292025 292025 192869,22 

Výdavky spolu 553068 619048 349006,14 

 

                                                                          Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 



Uznesenie č. 93/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

2. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) 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: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné príjmy 173166 247509 -1239 246270 

Kapitálové príjmy 282448 282448 -91282 191166 

Finančné operácie príjmové  101151 106875 -1298 105577 

Príjmy spolu 556765 636832 -93819 543013 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012 

v € 

1. zmena 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

Návrh na  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012v € 

2. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 

v € 

Bežné výdavky 135334 215619 -17626 197993 

Kapitálové výdavky 125709 111404 -8831 102573 

Finančné operácie výdavkové 292025 292025 -51695 240330 

Výdavky spolu 553068 619048 -78152 540896 

 

                                                                                 Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 94/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

rozpočet obce Podbranč na roky 2013 – 2015 vrátane programov a podprogramov podľa 

priloženého návrhu: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013  

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2014 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2015 

v € 

Bežné príjmy 143577 137567 137119 

Kapitálové príjmy 76106 0 0 

Finančné operácie príjmové  0 0 0 

Príjmy spolu 219683 137567 137119 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

 

  Rozpočet na   

     rok 2014 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2015 

v € 

Bežné výdavky 121810 104037 101757 

Kapitálové výdavky 12650 25567 27399 

Finančné operácie výdavkové 85223 7963 7963 

Výdavky spolu 219683 137567 137119 

 

                                                                                 Hlasovanie: za  - 7,  proti – 0,  zdržal sa – 0 

 


