
16.   zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 19.10.2021 

 

 

Uznesenie č. 139/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva so zapracovanou zmenou,  

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p.  Tomáš Rybnikár a Ľubomír Sládek. 

                                                                                 Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 140/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

žiadosť TJ Podbranč o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Podbranč na bežné výdavky spojené s údržbou 

ihriska, kúpou športových potrieb, úhradou poplatkov pre ObFZ a SFZ a ost.,  

b) schvaľuje 

finančnú dotáciu z rozpočtu Obce Podbranč TJ Podbranč na rok 2021 na bežné výdavky  vo výške 1 200,00 

EUR (výdavky aj spätne od začiatku súťaže), 

c) ukladá 

zúčtovať dotáciu do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 15.12.2021. 

                                                                                 Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0       

 

 

 

 

Uznesenie č. 141/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

skutočné čerpanie  rozpočtu k 17.9.2021. 

                                                                                 Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

       

 

 

 

Uznesenie č. 142/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Podbranč na prijatie návratných zdrojov financovania. 

                                                                                 Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 143/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení   

schvaľuje 

prijatie Multicipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 30 000,00 EUR poskytnutého zo 

strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11  Žilina, Slovenská republika, IČO: 

31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

                                                                                 Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 144/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

4. úpravu rozpočtu  takto: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2021  v 

€ 

3. 

úprava 

rozpočtu 

2021 

€ 

Návrh na 4. 

úpravu 

rozpočtu 

2021 

€ 

4. 

úprava 

rozpočtu 

2021 

€ 

Bežné príjmy 221 226 267 283      -     5 663 261 620 

Kapitálové príjmy       144        282 +       382         664 

Finančné operácie 

príjmové   

  1 000    1 000 +  57 715   58 715 

Príjmy spolu 222 370 268 565 +  52 434  320 999 

 

 

Rozpočet na 

rok 2020 

v € 

3. 

úprava 

rozpočtu 

2020 

Návrh na 4. 

úpravu 

rozpočtu 

2020 

4. 

úprava 

rozpočtu 

2020 

Bežné výdavky 200 889 238 563 +   43 749 282 312 

Kapitálové výdavky           0           0 +   17 000  17 000 

Finančné operácie 

výdavkové 

  21 481  21 481              0  21 481 

Výdavky spolu 222 370 260 044 +  60 749 320 793 

                                                                                   Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 145/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

s odpredajom časti pozemku p.č. 145/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa situačného 

nákresu žiadateľom Zuzane Slezákovej, Miroslavovi Littmannovi a Jánovi Zimovi. Zároveň ich žiada, aby si 

nechali vypracovať geometrický plán na požadované časti pozemku. Pri zameraní musí byť prítomný 

starosta alebo poverený pracovník. Cena 4,- EUR/m2 .  

                                                                                    Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 146/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

žiadosť p. Dany Mihokovej s manželom Josefom, Senica, Robotnícka 57/196 na odkúpenie časti pozemku  

p.č. 1418/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Podbranč vo vlastníctve Obce Podbranč, 

zapísané na LV č. 891 

  

b) neschvaľuje 

odpredaj časti pozemku p.č. 1418/1 registra „C“ v k.ú. Podbranč, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

z dôvodu, že je na ňom miestna komunikácia. Pozemok p.č. 1418/1 má v danom úseku šírku cca 6,5 m. 

Odpredajom požadovaného 3 m pásu by nebolo možné v budúcnosti nič robiť s miestnou komunikáciu.  

Nič nebráni k potrebnému vjazdu na pozemok žiadateľov p.č. 1401/5, nakoľko 29.1.2021 bolo rozhodnutím 

OcÚPod 158/2021-5 povolené zriadenie vzajdu z miestnej komunikácie k novostavbe rodinného domu.  

                                                                                    Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 147/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

odpredaj pozemku v k.ú. Podbranč p.č. 4397/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 758 m2 vo 

vlastníctve Obce Podbranč, LV 891, žiadateľovi: 

Emilovi Hromcovi, bytom Horná Dolina 59, 906 05  Podbranč za cenu 4,-EUR/m2  , celková cena za 

pozemok je 3 032,- EUR. Všetky poplatky s uzatvorením zmluvy a vkladom do katastra nehnuteľností hradí 

kupujúci pán Emil Hromec, bytom Horná Dolina 59, 906 05  Podbranč, 

b) schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 

písmeno e, ako prípad osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ sa o uvedený pozemok stará ako o svoj 

vlastný, užíva ho dlhé roky a tak isto ho užívali aj jeho rodičia ako súčasť dvora.  

c) poveruje 

starostu k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. 

                                                                                    Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0   

 

 


