
16. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Podbranč 12.12.2013 

 

 

Uznesenie č. 118/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

upravený program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p. Slavomíra Kalného a p. Milana Kadlečíka.  

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

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Uznesenie č. 119/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 

odpredaj dielu č. 9 pozemku v k.ú. Podbranč reg. „C“ p.č. 4177/1 vo výmere 49 m2 a dielu č. 10 vo výmere 

42 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Podbranč – LV č. 891, na základe geometrického 

plánu č. 2/2013 vyhotoveného firmou Tomáš Holič GeoTime,  

906 34  Prievaly č. 352, žiadateľke Anne Slezákovej, rod. Kubovej, bytom 906 05  Sobotište 

 č. 357. Cena je na základe znaleckého posudku č. 28/2013 Ing. Vladimíra Galbavého  e.č.910838 stanovená 

na 4,46 €/m2, celková cena za pozemky je 405,- €.  

Všetky poplatky s uzatvorením zmluvy a vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,  Anna 

Slezáková, bytom 906 05  Sobotište č. 357, 

b) schvaľuje 

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

b), ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,  

 

c) poveruje 
starostu obce k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. 

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

 

 

 

 
Uznesenie č. 120/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč a 

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč 

s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 121/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o dani z nehnuteľností a 

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o dani z nehnuteľností  s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 122/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč a  

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč 

s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 

 
Uznesenie č. 123/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč  

a  

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč 

s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 124/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi a  

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podbranč o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 125/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a  

uznáša sa na vydaní 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Podbranč o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 126 /2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.6.2013 

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

 

 

Uznesenie č. 127 /2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

Toto uznesenie nadobudne účinnosť dňom účinnosti novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 128/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

čerpanie rozpočtu k 31.10.2013 podľa predloženej prílohy: 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013  

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 31.10.2013  

v € 

Bežné príjmy 143577 180031,32 

Kapitálové príjmy 76106 75588,95 

Finančné operácie príjmové  0 434,25 

Príjmy spolu 219683 256054,52 

 



 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 31.10.2013  

v € 

Bežné výdavky 121810 145062,41 

Kapitálové výdavky 12650 885,40 

Finančné operácie výdavkové 85223 90135,60 

Výdavky spolu 219683 236083,41 

 

 

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

 

 

Uznesenie č. 129/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 

14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

          1. 

Úprava 

rozpočtu 

v €  

Bežné príjmy 143577 253262 

Kapitálové príjmy 76106 75591 

Finančné operácie príjmové  0 435 

Príjmy spolu 219683 329288 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2013 

v € 

1. 

      Úprava   

     rozpočtu 

v € 

Bežné výdavky 121810 195764 

Kapitálové výdavky 12650 17430 

Finančné operácie výdavkové 85223 106680 

Výdavky spolu 219683 319874 

 

 

 

                                                                                   Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 1 

 

 

 



 

Uznesenie č. 130/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

rozpočet obce Podbranč na roky 2014 – 2016 podľa priloženého návrhu: 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2014 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2015 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2016 

v € 

Bežné príjmy 148613 144384 144384 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

Finančné operácie príjmové  0 0 0 

Príjmy spolu 148613 144384 144384 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2014 

v € 

 

  Rozpočet na   

     rok 2015 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2016 

v € 

Bežné výdavky 126088 140921 140921 

Kapitálové výdavky 19062   

Finančné operácie výdavkové 3463 3463 3463 

Výdavky spolu 148613 144384 144384 

 

 

 

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

 

 

Uznesenie č. 131/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Mestu Senica pre deti obce Podbranč navštevujúce CVČ Senica na 4. štvrťrok 2013 vo 

výške 51.- EUR. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 132/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo Podbranč 

schvaľuje 

Zmeny a doplnky č. 1/2013  Územného plánu obce Podbranč. 

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



 

Uznesenie č. 133/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč 

– Zmeny a doplnky č. 1/2013 a 

uznáša sa na vydaní 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Podbranč, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Podbranč  - Zmeny a doplnky č. 1/2013 s účinnosťou od 1.1.2014. 

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

 


