
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 24.3.2011 

  

 Uznesenie č. 12/2011 

 Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

   

 Uznesenie č. 13/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

zapisovateľku p.Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p. Miloša Junasa a Petra Jankovýcha. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 14/2011 

 Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Podbranč za účelom 
vykonávania sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu na 
dobu neurčitú. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 15/2011 

 Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

členstvo v krízovom fonde TTSK a 



schvaľuje 

zaplatenie členského príspevku na r. 2011 vo výške 308,- EUR. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 16/2011 

 Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

odkúpenie pozemku pod čakárňou na Hornej Doline parcela č. 5118 na základe 
geometrického zamerania. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 17/2011     

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

vytvorenie komisie pre 1. realizačný projekt Program revitalizácie krajiny a integrovaného 
manažmentu povodí SR pre rok 2011 v tomto zložení: 

-          Dana Marečková 

-          Alojz Jašurek 

-          Miloš Junas. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 18/2011 

 Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

dáva na vedomie 

- zľavu na poplatku za odvoz odpadu nie je možné poskytnúť, lebo vo VZN obce takáto   

   možnosť nie je, 

- obec nie je vlastníkom lesov, preto nemá aké palivové drevo predávať. 



Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 19/2011 

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r. 2010 p. Viere Končitej, Podbranč 366. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

preplácanie cestovného paušálu starostovi obce, Ing. Milanovi Kadlíčkovi, za 
používanie  vlastného osobného auta na služobné účely vo výške rovnajúcej sa cene 65 l 
benzínu  na mesiac. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

neschvaľuje 

umiestnenie merača rýchlosti v Majeričkách a 

navrhuje 

zabezpečiť vyhrievané zrkadlá na križovatke v Majeričkách. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 22/2011 

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

menuje 



p. Danu Marečkovú do školskej rady pri ZŠ Sobotište. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

  

 Uznesenie č. 23/2011  

Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

navýšenie úveru Dexia Komunál Eurofondy úver – Úverová línia z pôvodnej výšky 50.000,- 
EUR na výšku 70.000,- EUR. 

Úver bude použitý na spolufinancovanie a predfinancovanie investičného projektu č. 
22410520030 – „Obnova československé vzájemnosti Podbranč – Rousínov“. 

Ručenie za tento úver je formou blankozmenky. 

Schválili všetci prítomní poslanci. 

 


