
17. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 17.04.2014 

 

 

Uznesenie č. 134/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

upravený program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p. Jána Richtu a Miloša Junasa.  

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

 

 

 

Uznesenie č. 135/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 podľa predloženej prílohy: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013  

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 31.12.2013  

v € 

Bežné príjmy 143577 245378,34 

Kapitálové príjmy 76106 75588,95 

Finančné operácie príjmové  0 17689,36 

Príjmy spolu 219683 338656,65 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 31.12.2013  

v € 

Bežné výdavky 121810 188618,63 

Kapitálové výdavky 12650 9867,41 

Finančné operácie výdavkové 85223 106720,38 

Výdavky spolu 219683 305206,42 

 

b) schvaľuje 

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce v r. 2014 bez programovej štruktúry. 

 

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



Uznesenie č. 136/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

zámer predaja nehnuteľnosti v k.ú. Podbranč v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

- Diel č. 1 - parcela č. 4177/7 o výmere 6 m2 a diel č. 3 – parcela č. 4224/2  o výmere 22 

m2 , registra „C“, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 240-241-028/2013 

vyhotoveného  GEODÉZIA Bratislava a.s., P241, Hollého 749, 905 01  Senica, 

oddelením z pôvodnej parcely č. 4177/1 o výmere 2413 m2, zapísanej na LV č. 891 

v k.ú. Podbranč. 

- Kúpna cena: 4,46 EUR/m2. 

- Dôvod hodný osobitného zreteľa: Umiestnenie pozemku v susedstve s pozemkom 

parc. č. 4193/2 a rodinným domom č. 98 zapísané na LV č. 651 v k.ú. Podbranč vo 

vlastníctve kupujúcich  Pavla a Anny Kadlečíkových, Podbranč 98, za účelom 

zabezpečenia prístupu k rodinnému domu č. 98. Uvedený pozemok žiadatelia 

dlhodobo užívajú ako súčasť dvora. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 137/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

so žiadosťou Pavla Chalupu, Hurbanova 30/139, Stará Turá o odpredaj časti parcely č. 4118 a 

so žiadosťou Jany a Ivana Jankových, Podbranč 85 o odpredaj časti parcely č. 4118 a 4117/1, 

v k.ú. Podbranč, 

splnomocňuje 

starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, aby zabezpečil ocenenie pozemkov  na základe 

geometrického plánu, ktorý dajú vypracovať  kupujúci.  

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 138/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

- s navrhovaným riešením chodníka na Hornej Doline, 

- s podaním návrhu na stavebné povolenie, 

poveruje 

starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, na podpísanie nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov 

potrebných k stavebnému povoleniu. 

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

 

 



Uznesenie č. 139/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

s výmenou okien v bývalom obchode v KD Podzámok za plastové.  

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

 

 

Uznesenie č. 140/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

menuje 

Jána Richtu za veliteľa DHZ Podbranč – Dolná Dolina. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 141/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje 

veliteľov HZ p. Jána Richtu a Milana Kadlečíka v prípade núdzových výjazdov podpísať 

žiadanku na prepravu namiesto starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka a výjazd mu  dodatočne 

ohlásiť. 

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

 

 

Uznesenie č. 142/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2014 pre DHZ Dolná Dolina na revíziu autonómnych 

dýchacích prístrojov, ale 

presúva 

prerokovanie navýšenia na ďalšie zasadnutie OZ, pričom sa bude prihliadať na výsledok 

zaradenia DHZ.  

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

 

 

 

Uznesenie č. 143/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

s výmenou rozhlasovej ústredne v ponúkanej cene 984 EUR. 

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

 



Uznesenie č. 144/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

doporučuje 

pozvať bývalú starostku p. Vieru Končitú na zasadnutie finančnej komisie z dôvodu 

preverenia zaplatenia zábezpeky za pohostinstvo Podzámok. 

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 145/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje 

starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, na vybavenie inžinierskych sietí k IBV Podbranč – 

Majeričky.  

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

 

 

 

Uznesenie č. 146/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

opravy všetkých balkónov bytovky  a zaizolovanie základu v bytovke Podbranč č. 366 

z fondu opráv.  

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

 

 

 

Uznesenie č. 147/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

na základe § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

1.berie na vedomie 

odporúčanie finančnej komisie, 

2.schvaľuje 

zvýšenie platu starostu o 20%, t.j. na sumu 1143,- EUR (slovom jedentisícjednostoštyridsaťtri 

EUR).  

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

 

 

 


