
18. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 30.06.2014 

 

Uznesenie č. 148/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p. Petra Jankovýcha a Slavomíra Kalného.  

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

 

 

 

Uznesenie č. 149/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a z fondu 

prevádzky, údržby a opráv v sume 119.964,60 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na tvorbu rezervného fondu. 

- zostatok finančných operácií  vysporiadať z rezervného fondu vo výške 89.031,02 

EUR. 

Celkom sa na tvorbu rezervného fondu použijú prostriedky vo výške 30.933,58 EUR. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 150/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 151/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

správu audítora za rok 2013. 

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



 Uznesenie č. 152/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 30.933,58 EUR na financovanie výstavby I. etapy 

chodníka v časti Horná Dolina.  

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

 

 

Uznesenie č. 153/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

kúpu traktorovej kosačky v hodnote cca 5,000,-EUR. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 154/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu 2014 takto:  

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2014 

v € 

          1. 

Úprava 

rozpočtu 

v €  

Bežné príjmy 148613 212393 

Kapitálové príjmy 0 1000 

Finančné operácie príjmové  0 39010 

Príjmy spolu 148613 252403 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2014 

v € 

1. 

      Úprava   

     rozpočtu 

v € 

Bežné výdavky 126088 185175 

Kapitálové výdavky 19062 36984 

Finančné operácie výdavkové 3463 8363 

Výdavky spolu 148613 230522 

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

       

 



Uznesenie č. 155/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

dodatok zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v Senici. 

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

 

 

Uznesenie č. 156/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 

odpredaj pozemku v k.ú. Podbranč p.č. 4177/7 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavané 

plochy, ktorý vznikol odčlenením z pozemku reg. „C“ p.č. 4177/1, ktorá je vo vlastníctve 

Obce Podbranč – LV č. 891 a diel č. 3 o výmere 22 m2, ktorý ide do parcele č. 4224/2, na 

základe geometrického plánu č. 240-241-028/2013 vyhotoveného firmou GEODÉZIA 

Bratislava a.s., Hollého 749, 905 01  Senica žiadateľom:  

Pavol Kadlečík a manželka Anna Kadlečíková, rod. Junasová, obaja bytom Majeričky č. 98, 

906 05  Podbranč za cenu: 4,46 €/m2. Všetky poplatky s uzatvorením zmluvy a vkladom do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci Pavol Kadlečík s manželkou Annou, bytom Majeričky 

č. 98, 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 umiestnenie pozemku v susedstve s pozemkov p.č. 

4193/2 zapísané na LV č. 128 v k.ú. Podbranč a rodinným domom súp. č. 98, p.č. 4224/1 

zapísané na LV č. 651 v k.ú. Podbranč. Uvedené diely pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú 

ako súčasť dvora. 

Zároveň poveruje starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. 

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

 

 

Uznesenie č. 157/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

s vytvorením komisie pre verejné obstarávanie k ROP z týchto 5 odborníkov: Ing. Pavol 

Pálka, Ing. Výletová, Ing. Jaroslav Barcaj, Ing. Miroslav Kaščák a Ing. Jaromil Búran. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 158/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbranč na r. 2014. 

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


