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Z Á P I S N I C A 

 

z 22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Podbranč konaného  

dňa 25.10.2022 v zasadačke OcÚ Podbranč 
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Podľa prezenčnej listiny sa  22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Podbranč 

zúčastnili: 

starosta obce: Ing. Milan Kadlíček 

poslancov:   7  

účtovníčka:  Dana Marková 

kontrolórka: ospravedlnená 

ostatní:         -- 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce, Ing. Milan Kadlíček, o 18.00 hod. otvoril 22. zasadnutie OZ Podbranč. 

Oboznámil prítomných s programom  a  navrhol zapisovateľku, Danu Markovú 

a overovateľov zápisnice p. Pavla Marčeka a Tomáša Rybnikára. 

     

Uznesenie č. 201/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) schvaľuje 

program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

b) schvaľuje 

zapisovateľku p. Danu Markovú a 

overovateľov zápisnice p.  Pavla Marčeka a Tomáša Rybnikára. 

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

 

 

3. Kontrola uznesení 
 

Uzn. 196/2022 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – predložené okresnej  

                            Prokuratúre 

Uzn. 197,198/2022 – počet poslancov a úväzok starostu– zverejnené ku komunálnym voľbám 

Uzn. 199/2022 – finančný príspevok pre mažoretky Sobotište – uhradená faktúra za autobus 

 

 

4.  Dodatok č. 3 VZN obce Podbranč o určení školských obvodov  

 

Predložený návrh dodatku k VZN o školských obvodoch z dôvodu, že sa rozšíril počet detí 

navštevujúcich jednotlivé školy.  

 

Uznesenie č. 202/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 3 VZN obce Podbranč o určení školských obvodov,  

b) schvaľuje 

Dodatok č. 3 VZN obce Podbranč o určení školských obvodov. 

                                                                                 Hlasovanie: za –7, proti – 0, zdržal sa - 0     
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5. 2. úprava rozpočtu obce Podbranč a čerpanie rozpočtu 

 

Účtovníčka predložila čerpanie rozpočtu k 30.9.2022 a zároveň návrh na 2. úpravu rozpočtu 

2022.  

 

Uznesenie č. 203/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

berie na vedomie 

čerpanie rozpočtu k 30.9.2022. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 204/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči  

schvaľuje 

2. úpravu rozpočtu takto: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022  v 

 € 

1. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Návrh 2 

úpravy rozpočtu 

2022 

€ 

2. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Bežné príjmy 369 477 380 459 + 21 625 402 084 

Kapitálové príjmy 22 491 22 952 -  20 584 2 368 

Finančné operácie 

príjmové   

31 000 27 494            0 27 494 

Príjmy spolu 422 968 430 905 +  1 041 431 946 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022 v  

€ 

1. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

 Návrh 2. 

úpravy rozpočtu 

2022 

€ 

2. 

úprava rozpočtu 

        2022 

€ 

Bežné výdavky 361 917 368 594 +  17 086 385 680 

Kapitálové výdavky 54 127 55 387 - 24 825 30 562 

Finančné operácie 

výdavkové 

6 924 6 924          0 6 924 

Výdavky spolu 422 968 430 905 -  7 739  423 166 

                                                                                      

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

 

 

6. Predaj pozemkov – Filka, Kalný 

 

Znalecký posudok na predmetné pozemky  je vypracovaný. Hodnota pozemku bola stanovená 

na 10,33 EUR/m2.  Zámer na odpredaj pozemkov bude vyvesený na úradnej tabuli aj na web 

stránke obce po dobu 15 dní.  P. Filka a Kalný boli oboznámení s cenou, zdá sa im privysoká. 

 

 



4 

 

Uznesenie č. 205/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 

schvaľuje   

zámer  predaja pozemkov  C-KN  p.č. 125/3, druh pozemku ostatná plocha  o výmere 346 m2 
a p.č. 125/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 136 m2 v k.ú. Podbranč. Minimálna 
kúpna cena je stanovená  na základe znaleckého posudku č. 187/2022  Ing. Róberta Kudláča, 
Kolónia 545/3, 905 01 Senica   na  10,33€/m2 .  
 

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

v znení neskorších predpisov – priamym predajom. 

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

 
. 

    
7. Žiadosť DHZ Horná Dolina o umiestnenie plechovej garáže na pozemku p.č. 4451/1 

 

Žiadosť o možnosť umiestniť garáž na pozemku v Majeričkách za parkoviskom vedľa 

hasičskej zbrojnice. Bude slúžiť  na uskladnenie vecí z garáže.  

 

Uznesenie č. 206/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

súhlasí 

s umiestnením garáže DHZ Horná Dolina v Majeričkách na p.č. 4451/1 za parkoviskom vedľa 

hasičskej zbrojnice. 

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

 

8. Žiadosť p. Štefana Žáka o zakomponovanie podmienok chovu dobytka do VZN 

 

P. Žák podal žiadosť o zakomponovanie jednoznačných podmienok chovu dobytka do VZN 

obce. V žiadosti uvádza, že sa porušuje legislatíva pri chove dobytka v obci, najmä zákon č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení a občiansky zákonník. Uvádza ako príklad chov dobytka 

v jeho susedstve – priamo pod oknami domu, nie je žumpa, zápach, hmyz.  

Starosta sa informoval na Regionálnej veterinárne a potravinovej správe Senica, kde mu potvrdili, že p. 

Liška splnil všetky podmienky. Bola prevedená i kontrola a všetko je v poriadku.  

Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 6 ods. 1: 
 

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 207/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

a) prerokovalo 
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žiadosť p. Štefana Žáka o zakomponovaní podmienok chovu dobytka do VZN, 

b) doporučuje 

v prípade pretrvávania problémov s chovom dobytka, problém riešiť občiansko-právnou 

cestou, 

c) podmienky chovu dobytka sú usmernené aj v iných právnych predpisoch a obec by prijatím 

VNZ konala nad rámec svojich právomocí. 

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

 

9. Rôzne 

 

A/ Podzámok –  návrh na zámenu pozemkov s p. Ivanom Hudecom, Hudec vlastní pozemok 

p.č. 225/2 na Podzámku  a obec pozemok p.č. 5635 v Chorvátskom, kde chová dobytok 

 

Uznesenie č. 208/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

 

a) súhlasí   

so zámenou spoluvlastníckeho podielu ½ pozemku reg. „E“  p.č. 225/2, druh pozemku orná 
pôda v k.ú. Podbranč, t.j. 5644,5 m2 vo  vlastníctve Ivana Hudeca, 906 05  Podbranč, Horná 
Dolina č. 45  za pozemok  reg. „E“ p. č. 5635, druh pozemku orná pôda v k.ú. Podbranč vo 
vlastníctve Obce Podbranč, podiel 1/1 o výmere 10876 m2, 
b) schvaľuje 
zámer na zámenu pozemkov s p. Ivanom Hudecom, ktorý je vlastníkom 1/2 pozemku p. č. 
225/2 reg. „E“, druh pozemku orná pôda v k.ú. Podbranč, na ktorom sa nachádza „otoč“ 
a plocha na parkovanie pre návštevníkov hradu Branč za obecný pozemok reg. „E“  p.č. 5635 
v Chorvátskom v podiele 1/1, druh pozemku orná pôda v k.ú. Podbranč, ktorý je súčasťou 
pozemkov, ktoré p. Hudec využíva na chov hovädzieho dobytka, bez vzájomného finančného 
vyrovnania. 
Prevod vlastníctva nehnuteľností je v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. 
v znení neskorších predpisov - z dôvodu osobitného zreteľa.  
                                                                                   Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

                                                                                    
 

 

B/ Firma ORNOX predložila návrh na rekultiváciu kameňolomu, ku ktorému sa musí vyjadriť 

i obecné zastupiteľstvo – starosta odporučil prerokovať návrh až novým zastupiteľstvom 

 

C/ Plán obnovy – pre obce možnosť čerpania prostriedkov na rozšírenie kapacít sociálnej 

starostlivosti – vybudovanie denného stacionára napr. v priestoroch starého kina alebo 

hostinca na Podzámku, možnosť čerpať 40000,- EUR/osobu – podľa kapacity stacionára 

 

D/ Od r. 2023 sa nemôže komunálny odpad ukladať priamo na skládku, ale sa musí ešte 

pretriediť, triedičky na okolí ešte nie sú, TS Senica majú v pláne zakúpiť triedičku, ale tým sa 

niekoľkonásobne zvýšia poplatku za uloženie odpadu 

 

 
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie o 21.00 hod. ukončil. 
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...............................................................                         .............................................................   

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

 

 

 

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

      Pavol Marček, overovateľ                                                Tomáš Rybnkár,  overovateľ 

 

 


