
10. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 24.09.2012 

 

Uznesenie č. 74/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b)schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

za overovateľov p. Danu Marečkovú a p. Slavomíra Kalného.  

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

 

 

Uznesenie č. 75/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a)  schvaľuje 

     čerpanie rozpočtu k 30.6.2012, 

b) schvaľuje 

    úpravu rozpočtu . 

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

 

 

Uznesenie č. 76/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.6.2012. 

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

 

 

Uznesenie č. 77/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

znalecký posudok č. 16/2012 znalca Ing. Vladimíra Galbavého, na stanovenie všeobecnej 

hodnoty pozemku – novovytvorenej  parcely č. 4451/8 oddelenej od pôvodnej parcely č. 

4451/1. Všeobecná hodnota pozemku je 120,- EUR,   

b) súhlasí 

s odpredajom parcely č. 4451/8 – ostatné plochy o výmere 47 m
2
 za cenu 147,- EUR , ktorá  

vznikla odčlenením z pozemku p.č. 4451/1 – ostatné plochy vo vlastníctve obce Podbranč,  

LV 891 na základe geometrického plánu č. 37/2012 žiadateľovi Petrovi Mudrochovi  

s manželkou Zlatou, bytom Podbranč č. 365. Všetky poplatky s uzatvorením zmluvy  

a vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci Peter Mudroch s manželkou Zlatou,  

bytom Podbranč č. 365, 

c) schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a  

odst. 1 písm. c) priamym predajom. 

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



Uznesenie č. 78/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

1. berie na vedomie 

    správu o potrebe založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie v zmysle  

    zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, 

2. schvaľuje 

    2.1 založenie OOCR Záhorie v zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestov-   

          ného ruchu v znení neskorších predpisov 

    2.2 členstvo obce Podbranč ako zakladajúceho člena v Oblastnej organizácii cestovného  

          ruchu Záhorie 

3. poveruje 

    starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, konať vo všetkých veciach súvisiacich so založením a  

    vznikom OOCR Záhorie. 

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

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 79/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) súhlasí  

s vybudovaním chodníka na Hornej Doline v časti od autobusovej zastávky po p. Rybnikára č. 

61, 

b) doporučuje 

získať predbežný písomný súhlas od vlastníkov dotknutých  pozemkov, 

c) poveruje  

starostu  obce konať vo všetkých veciach súvisiacich s vybudovaním chodníka. 

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 80/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

príspevok pre p. Ivana Hudca, Podbranč 45 na cestu do Ženevy na udeľovanie zlatej plakety 

prof. MUDr. Jana Janského z reprezentačného fondu obce vo výške 100,- EUR. 

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

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 81/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

s pripojením domácností p. Kalného Slavomíra, Podbranč 329 a p. Filku Ján, Podbranč 326   

na zdroj úžitkovej vody od cintorína Podzámok za podmienok: 

- oslovia ostatných občanov  Habánskeho dvora, či majú záujem o pripojenie, 

- náklady súvisiace s pripojením si uhradia v plnej výške, 

- budú sa podieľať na nákladoch spojených s prevádzkou zdroja a čerpaním vody. 

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

 


