
  

   18.   zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 26.01.2022 

 

Uznesenie č. 159/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 18. mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p.  Tomáša Rybnikára a Pavla Marčeka. 

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

 

Uznesenie č. 160/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči po prerokovaní predloženého materiálu – upozornenie  prokurátora  

Okresnej  prokuratúry Senica sp. Zn. Pd 158/21/2205-3 zo dňa 27.12.2021, doručeného  29.12.2021  na 

porušenie 

-  § 1 ods.2, § 9 ods.2 písm. h,  § 9a ods. 6, ods. 7, , § 9a ods.  8 písm. a, písm. f,  § 9a  ods. 9  písm. d  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- § 83 a 84 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok v znení neskorších predpisov   

 

a)   berie na vedomie   

upozornenie  prokurátora Okresnej prokuratúry Senica,  sp. zn. Pd 158/21/2205-3 zo dňa 27.12.2021, 

doručeného  29.12.2021,    

 

 b)  ruší   

Zásady hospodárenia s majetkom obce schválené uznesením OZ č. 101/2013 

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

 

 

Uznesenie č. 161/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči  

po prerokovaní predloženého materiálu 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Podbranč 

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

 

 

Uznesenie č. 162/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Podbranči  

po prerokovaní  predloženého materiálu 

 
a) berie na vedomie  
upozornenie  prokurátora Okresnej prokuratúry Senica,  sp. zn. Pd 157/21/2205-3 zo dňa 27.12.2021, 

doručeného  29.12.2021 na porušenie § 9 odst.2 písm. a, § 9a ods. 8 písm. b, písm. e,  zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

b) vyhovuje  
upozorneniu prokurátora a bude postupovať pri hospodárení s majetkom obce v súlade so zákonom  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších  predpisov 

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



Uznesenie č. 163/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

a) odkúpenie pozemku p.č. 4393/5, vodná plocha pod plánovaným chodníkom z Majeričíek na Hornú 

Dolinu., 

b) odkúpenie pozemku  pod plánovaným chodníkom  v Majeričkách od domu č. 83 smerom k č. 86. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 164/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

zámer na odpredaj pozemkov 

cena 4,00 EUR/m2 . 

                                                                                    Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 1   

 


