Pozvánka
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. z. § 13 ods. 2 zákona O obecnom zriadení zvolávam
35. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch, ktoré sa uskutoční

dňa 13.09.2018 t.j. štvrtok o 18.30 hod.,
v zasadačke Obecného úradu v Brodzanoch s nasledovným programom
Program:
1. Otvorenie – schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie budúcej miestnej komunikácie – p. Gertruda Petrusová – Obec Brodzany
 Odkúpenie p.č. 1599/51 o výmere 32 m2
 Odkúpenie p.č. 1599/62 o výmere 37 m2
Podľa GP č. 34579851-79/2015
Žiadané podmienky navrhnutá cena 12,- eur/m2, spolu 69 m2 x 12,- = 828,- eur
 Vybudovať odvodnenie tak, aby bol voľný prístup autami na pozemky CKN p.č.
1599/3, 1599/62
 Parcely nebudú využívané ako parkovisko pre majiteľov priľahlých pozemkov a ich
návštevy
6. Odkúpenie p.č. 355/6 o výmere 2,996 m2 – záhrada, LV 1149, k.ú. Brodzany za cenu 3,eurá/m2, spolu vo výške 8.988,- eur
 P.č. 936 o výmere 6.488 m2 – orná pôda za cenu 0,575 eur/m2, spolu vo výške
3.710,- eur, táto parcela je v budúcnosti použiteľná pri pozemkových úpravách v k.ú.
Brodzany
7. Návrh zmluvy o vykonaní služby o dielo – vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu na vodovod do Strednej hôrky o rozpočte:
1. Platba: 500,- eur
2. Platba: 3% z oprávnených výdavkov získaných financií: /príklad: rozpočet 46.000,3% z rozpočtu – 1.380,-/
8. Odkúpenie časti pozemkov o výmere 262 m2 za 10,- eur/m2 – orná pôda na chodník pre
peších vedľa cesty II/593. Od vlastníkov väčších výmer je už získaný súhlas /viď zoznam/
9. Návrh zmluvy o nájme pozemkov na poľnohosp. Účely pri prevádzkovaní podniku v zmysle
zákona č. 504/2003 Z.z. a § 663 až 684 Občianskeho zákonníka medzi Obcou Brodzany
a AgroCoop Klátová Nová Ves
10. Rôzne – návrh uznesenia na výstavbu štyroch bytových domov s 8 bytovými jednotkami po 2
bytových domoch 2019-2020, druhé v rokoch 2021-2022
 Žiadosť p. Andreja Slivku – majiteľa autoservisu v Brodzanoch na odkúpenie z parcely
5/1 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 802 m2 – LV 564, z nej cca
300m2
 Ponuka triedenia a drvenia stavebného odpadu

Anton Zima v.r.
starosta obce

