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Z Á P I S N I C A 

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Podbranč konaného  

dňa 15.12.2022 v zasadačke OcÚ Podbranč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Podľa prezenčnej listiny sa  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Podbranč zúčastnili: 

starosta obce: Ing. Milan Kadlíček 

poslancov:     5 

účtovníčka:    Dana Marková 

kontrolórka:   ospravedlnená 

ostatní:           -- 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. Milan Kadlíček, o 18.00 hod. otvoril 2. zasadnutie OZ Podbranč. 

Oboznámil prítomných s programom  a  navrhol zapisovateľku, Danu Markovú 

a overovateľov zápisnice p. Ľubomíra Sládka a Jaroslava Kadlečíka. 

                                                                                                                     

 

3. Kontrola uznesení 
 

Starosta konštatoval, že uznesenia s termínom plnenia k dnešnému dňu sú splnené. 

 

 

4. Dodatok č. 1 VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností 

 

Návrh na zvýšenie sadzby dane za ornú pôdu, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty, lúky. 

 

Uznesenie č. 9/2022 
 

a) berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 1 VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností,  

b) schvaľuje 

Dodatok č. 1 VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností. 

                                                                               Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0    

 

 

5. Schválenie Dodatku č. 6 VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

TS Senica z dôvodu zvýšených nákladov zvyšujú ceny za odvoz odpadu o 20%. Z tohto 

dôvodu navrhujeme zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – viď 

návrh dodatku VZN v prílohe. 

 

Uznesenie č. 10/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 6 VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady,  

b) schvaľuje 

Dodatok č. 6 VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

                                                                                  Hlasovanie: za 4, proti – 1, zdržal sa – 0    

                                                                                  (proti – Jaroslav Kadlečík)  



3 

 

6. Dodatok č. 1 VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a poplatku 

 

Návrh na zvýšenie sadzby dane za psa a dane za ubytovanie. 

 

Uznesenie č. 11/2022 
 

a) berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 1 VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a poplatku,  

b) schvaľuje 

Dodatok č. 1 VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a poplatku. 

                                                                               Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0     

 

 

 

7. 3. Úprava rozpočtu  2022 

 

Účtovníčka predložila návrh na 3. úpravu rozpočtu r. 2022, ktorá tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie č. 12/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

3. úpravu rozpočtu  takto:  

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022  v 

 € 

2. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Návrh 3 

úpravy rozpočtu 

2022 

€ 

3. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Bežné príjmy 369 477 402 084 + 48 121 450 205 

Kapitálové príjmy 22 491 2 368 +        40 2 408 

Finančné operácie 

príjmové   

31 000 27 494        +        58  27 552 

Príjmy spolu 422 968 431 946 +  48 219 480 165 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022 v  

€ 

2. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

 Návrh 3. 

úpravy rozpočtu 

2022 

€ 

3. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Bežné výdavky 361 917 385 680 +  44 301 429 981 

Kapitálové výdavky 54 127 30 562 + 12 698 43 260 

Finančné operácie 

výdavkové 

6 924 6 924             0 6 924 

Výdavky spolu 422 968 423 166 + 56 999  480 165 

                                                                                      

                                                                                   Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 
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8.   Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na roky 2024  

      a 2025 

 

Hlavná kontrolórka posúdila návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 a predkladá správu 

k návrhu rozpočtu.  

 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

                                                                                   Hlasovanie: za 5   , proti – 0, zdržal sa – 0    

 

 

9. Rozpočet na roky 2023 – 2025 

 

S predloženým návrhom rozpočtu na roky 2023 – 2025 boli poslanci oboznámení. Návrh bol 

zverejnený na stránke obce a vyvesený na vývesnej tabuli obce 15 dní pred jeho 

schvaľovaním, zo strany občanov neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Starosta informoval, že v rozpočte je zapracované zvýšenie výdavkov na realizáciu projektu 

KT z PPA na rekonštrukciu pódia pri KD na Podzámku. Zároveň s týmto projektom sa 

v rozpočte predpokladá aj nutnosť čerpania úveru na preklenutie obdobia do prevodu 

finančných prostriedkov z kapitálového transferu a aj jeho splatenie. 

 

Uznesenie č. 14/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2023 podľa prílohy:  

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2023 

v € 

Bežné príjmy 445 988 

Kapitálové príjmy        27 823   

Finančné operácie príjmové     26 000 

Príjmy spolu 499 811 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2023 

v € 

Bežné výdavky 425 504 

Kapitálové výdavky       42 000 

Finančné operácie 

výdavkové 

 32 307 

Výdavky spolu 499 811 

                                                                                   Hlasovanie: za 5, proti – 0, zdržal sa - 0   
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Uznesenie č. 15/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

rozpočet na roky 2024 – 2025 podľa prílohy:  

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2024 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2025 

v € 

Bežné príjmy 425 826 472 813 

Kapitálové príjmy           0           0 

Finančné operácie príjmové           1 000         1 000 

Príjmy spolu 453 826 473 813 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2024 

v € 

 

Rozpočet na 

rok 2025 

v € 

Bežné výdavky 426 851 424 818 

Kapitálové výdavky           0           0 

Finančné operácie 

výdavkové 

  9 550     9 883 

Výdavky spolu 436 401 434 701 

                                                                                   Hlasovanie: za 5  , proti – 0, zdržal sa - 0         

 

 

10. Zásady odmeňovania poslancov OZ Podbranč 

 

V predloženom návrhu Zásad odmeňovania poslancov OZ Podbranč sa oproti pôvodnému 

mení výška odmeny.  

Poslanci sa dohodli na vypustení poslednej vety v čl.3 bode 3 v návrhu. 

 

Uznesenie č. 16/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ Podbranč,  

b) schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov OZ Podbranč. 

                                                                               Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0     

 

 

11. Komunitný plán Obce Podbranč 2023 - 2030 

 

Platnosť Komunitného plánu sociálnych služieb bola do konca roku 2022, preto dal starosta 

vypracovať nový na roky 2023 – 2030. Návrh Komunitného plánu na roku 2023 – 2030 bol 

predložený každému poslancovi vopred.  
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Uznesenie č. 17/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Podbranč 2023 - 2030. 

                                                                               Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0     

 

 

12. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

 

Dušan Mareček 

- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, novovytvorenej parcely č. 2112/54 o výmere 112 

m2, ktorá vznikla odčlenením z pozemku p.č. 2112/9 a 2112/15, LV 891,  

- uvedený pozemok má žiadateľ ohradený a užíva ho ako záhradu a dvor už 50 rokov 

 

Uznesenie č. 18/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

žiadosť Dušana Marečka, bytom Podbranč 192 o  predaj  pozemku v k.ú. Podbranč, p.č. 

2112/54, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, ktorý vznikol 

odčlenením z pozemku  C-KN p.č. 2112/9 a 2112/15, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, vo vlastníctve Obce Podbranč, zapísané na LV č.891,  na základe geometrického 

plánu č. 50589610-30/2022,  vyhotoveného firmou  Jaroslav Kadlečík, Majeríčky 98, 906 05  

Podbranč, IČO: 50589610,  úradne overený  dňa 31.10.2022, pod č. G1-824/2022   Ing. 

Drahoslavou Komárkovou,  

 

b) schvaľuje   

zámer  predaja pozemku  C-KN  p.č. 2112/54, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 112 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 – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

 

13. Štúdia využiteľnosti územia DP Podbranč I.  – žiadosť o záväzné stanovisko 

 

Firma ORNOX Invest, s.r.o. predložila Štúdiu využiteľnosti územia DP Podbranč I. (príloha 

zápisnice) a žiada o záväzné stanovisko  na zriadenie zariadenia na zber stavebného odpadu na 

pozemku KN „E“ p.č. 3152 . 

Jedná sa o stavebný odpad:  zeminu a kamenivo, výkopovú zeminu,  betón, tehly, škridly a obkladový 

materiál a keramika, zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, bitúmenové 

zmesi. Stavebný odpad by sa v rámci projektu likvidácie a rekultivácie dobývacieho priestoru 

využil aj  priamo pri likvidácii lomu (zasypávanie jám a nerovností po ukončení ťažby, 

budovanie ciest v areáli lomu, príp. neskôr po podrtení predávať ako tovar, napr. ako 

podkladový  materiál pod stavby.  

- návrh podmienky, aby občania Podbranča mohli odovzdávať stavebný odpad zdarma  

 

Hlasovanie: za           – 3 poslanci (Milan Kadlečík, Jaroslav Kadlečík, Pavol Koprla) 

                    proti       – 2 poslanci (Ľubomír Sládek, Mgr. Alojz Jašúrek) 

                    zdržal sa – 0 poslancov 
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Uznesenie č. 19/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

so zriadením zariadenia na zber stavebných odpadov na parcele KN-E č.3152 v k.ú. Podbranč. 

Stavebný odpad: 

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 01 01 Betón O 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 

a keramiky iné ako uvedené 

O 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 05 03 O 

 

Súhlas je s podmienkami: 

- občania Podbranča budú môcť odovzdávať stavebný odpad zdarma, 

- v prípade drvenia zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia prachom.  

                                                                               Hlasovanie: za – 3, proti – 2, zdržal sa - 0     

 

 

10. Rôzne 

 

Predĺženie platnosti PHSR 

- MAS Kopaničiarsky región vypracováva nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Podbranč na roky 2023 - 2030, nestihli ho vypracovať do konca tohto roka, preto 

starosta predkladá návrh na predĺženie platnosti teraz platného PHSR 2016 - 2022 

 

Uznesenie č. 20/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

schvaľuje 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Podbranč na roky 

2016 – 2022 schváleného dňa 15.12.2015 do doby schválenia nového PHSR Obce Podbranč 

na roky 2023 - 2030. 

                                                                               Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0     

 

 

11. Diskusia 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie o 21.30 hod. ukončil. 

 

 

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

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

 

 

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

         Ľubomír Sládek, overovateľ                                         Jaroslav Kadlečík, overovateľ 


