
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 23.6.2011 

 

Uznesenie č. 24/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

    program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

b) schvaľuje 

    zapisovateľku p.Danu Markovú a 

    overovateľov zápisnice p.Milana Kadlečíka a p.Alojza Jašurka. 

                                                                                            Schválili všetci prítomní poslanci. 

 
 

Uznesenie č. 25/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 
 použitie prebytku 177.725,55 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na:  

- tvorbu rezervného fondu 177.725,55 €. 

V zmysle ustanovenie § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku na povodňové škody za roky 2009 a 2010 vo 

výške 166.515,58 €,   

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku na riešenie havarijného stavu kultúrneho domu 

Podzámok vo výške 9.710,43 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade 

s ustanovení § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Použitie prebytku finančných operácií na: 

- tvorbu rezervného fondu 5.273,18 €.    
Celkovo sa na tvorbu rezervného fondu použije 6772,72 EUR.                                                                                                                                                      

                                                                                              

b) schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 5000,00 EUR na kúpu nehnuteľnosti a 

                                            vo výške 1772,72 EUR na splatenie dlhu – úhradu investičnej  

                                                                                  faktúry p. Radočákovi za cestu Drienové. 

 

                                  

                                                                                            Schválili všetci prítomní poslanci. 

 



 

 

Uznesenie č. 26/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

správu o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2011. 

 

                                                                                           Schválili všetci prítomní poslanci. 

 

 

Uznesenie č. 27/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje 
starostu obce na jednanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré by sa mala viesť voda 

k sociálnemu zariadeniu pod hradom Branč z už existujúceho vrtu. 

                                                                                               Schválili všetci prítomní poslanci. 

 

 

 

Uznesenie č. 28/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

navrhuje 

odkopať budovu KD Podzámok  zo zadnej strany, odizolovať, zasypať kameňom a následne 

odviesť vodu zo zvodov až na roh KD. 

                                                                                              Schválili všetci prítomní poslanci. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

poveruje 

starostu obce, Ing. Milana Kadlíčka, zvolať spoločné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Podbranč s farárom evanjelického cirkevného zboru Sobotište, p. Ľubomírom Batkom 

a členmi presbytérstva Sobotište, fílie Podbranč. 

Dôvodom zasadnutia budú podmienky odkúpenia budovy Obecného úradu v Podbranči. 

                                                                                 Hlasovanie: za            – 4 

                                                                                                                   proti        – 1 

                                                                                                                   zdržal sa – 1 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 30/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

príspevok pre p. Petra Maňáka, Podbranč 187 na cestu do Ženevy na udeľovanie diamantovej 

jánskeho plakety z reprezentačného fondu obce vo výške 100,- EUR. 

                                                                                                Schválili všetci prítomní poslanci.  

 

 

Uznesenie č. 31/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

navýšenie platu starostu o 11 %,  

schvaľuje 

plat starostu obce vo výške 986,- EUR. 

                                                                                           Schválili všetci prítomní poslanci. 

 

 

Uznesenie č. 32/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

žiadosť p. Rastislava Lišku, Podbranč 217 o vybudovanie odvodňovacieho kanála. Obec 

nemá v rozpočte peniaze. Po zabezpečení finančných prostriedkov kanál vybuduje.  

                                                                                            Schválili všetci prítomní poslanci. 

 

 

 


