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Z Á P I S N I C A 

 

z 18. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Podbranč konaného  

dňa 26.01.2022 v zasadačke OcÚ Podbranč 
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Podľa prezenčnej listiny sa  18. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Podbranč 

zúčastnili: 

starosta obce: Ing. Milan Kadlíček 

poslancov:     6,   Pavol Kadlečík-ospravedlnený 

účtovníčka:    Dana Marková 

kontrolórka:   ospravedlnená 

ostatní:           -- 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. Milan Kadlíček, o 19.00 hod. otvoril 18. zasadnutie OZ Podbranč. 

Oboznámil prítomných s programom  a  navrhol zapisovateľku, Danu Markovú 

a overovateľov zápisnice p. Tomáša Rybnikára a Pavla Marčeka. 

     

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                                                                                                                         

 

 

3. Kontrola uznesení 
 

Uzn. 149/2021 –  dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti bol podpásaný 

Uzn. 150/2021 -  dodatok č. 5 VZN č. 3/2013 o poplatku za komunálne odpady bol vyvesený 

                            a aplikuje sa pri vyrubovaní v tomto roku 

Uzn. 151-154/2021 –5. úprava rozpočtu 2021 a rozpočet na r.2022 - 2024 - účtovníctvo 

Uzn. 155-156/2021 – odpredaj pozemkov p. Markovej bol zrušený a bol schválený zámer na 

                            zámenu pozemkov                             

Uzn. 157/2021 – oznámenie o neschválení dotácie z rozpočtu obce pre ECAV Sobotište  

                            zaslané 

Uzn. 158/2021 – žiadosť o poskytnutie dotácie na Obnovu hradu Branč 2022 bola zaslaná na  

                            MK SR 

 

4. Prerokovanie upozornenia prokurátor proti uzneseniu OZ č. 101/2013, ktorým boli 

schválené Zásady hospodárenia s majetkom obce 

 

 

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 
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- § 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     

 

 

5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce 

 

Starosta obce predložil  nový návrh  Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom obce 

Podbranč. 

 

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    

 

 

6. Prerokovanie upozornenia prokurátora na zákonnosti v postupe obce Podbranč pri 

hospodárení s majetkom obce Podbranč podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce 

v znení neskorších predpisov 

 

  

 

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 
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7.   Vysporiadanie pozemkov pod plánovanými chodníkmi 

 

Starosta oboznámil poslancov so zámerom odkúpiť pozemky pod plánovaný chodník 

Majeríčky – Horná Dolina, p.č. 4393/5 – vodná plocha o výmere 2357 m2  a chodník 

v Majeričkách od p. Miroslava Hyžu smerom hore k domu č. 81. 

 

 

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   

 

 

   

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 

- TJ Podbranč predložila zoznam výdavkov, ktoré potrebuje na zabezpečenie činnosti v r. 

2022 – treba požiadať o dotáciu z rozpočtu obce, o ktorej sa bude rokovať na budúcom 

zasadnutí 

 

- Kadlečík Milan s manželkou, Podbranč 29  

   - žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod hospodárskou budovou (5m2) a časť dvora – plot 

(5m2), spolu 10 m2, geometrický plán predložený 

 

Uznesenie č. 164/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 

a) berie na vedomie 

žiadosť p. Milana Kadlečíka a Ľubomíry Kadlečíkovej, bytom Podbranč, Horná Dolina 29 

o predaj  pozemkov v k.ú. Podbranč, p.č. 5209/2, druh pozemku zastavaná plocha  o výmere 5 

m2 a p.č. 5209/3, druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2, ktoré vznikli odčlenením 

z pozemku  C-KN p.č. 5209, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Obce 

Podbranč, zapísané na LV č.891,  na základe geometrického plánu č. 50589610-28/2021 

vyhotoveného firmou  Jaroslav Kadlečík, Majeríčky 98, 906 05  Podbranč, IČO: 50589610,  

úradne overený  dňa 05.01.2022, pod č. G1-1057/2021   Ing. Drahoslavou Komárkovou,  

 

b) schvaľuje   

zámer  predaja pozemkov  C-KN  p.č. 5209/2, druh pozemku zastavaná plocha  o výmere 5 

m2 a p.č. 5209/3, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 5 m2 v k.ú. Podbranč. Kúpna 

cena je  4,00€/m2 .  

Prevod vlastníctva nehnuteľnosti je v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. 

v znení neskorších predpisov – z dôvodu osobitného zreteľa. 

                                                                                   Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
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Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie o 20.00 hod. ukončil. 

 

 

 

...............................................................                         .............................................................   

   Ing. Milan Kadlíček, starosta obce                                    Pavol Koprla, zástupca starostu 

 

 

 

........................................................                                ..............................................................   

     Tomáš Rybnikár, overovateľ                                                Pavol Marček overovateľ 

 


