Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 15.12.2020 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Dolná
Breznica

K bodu 1/
Zasadnutie zahájila a prítomných poslancov – Mgr. Janu Gorelkovú, Ruženu Staňovú a Ing.
Barboru Miščíovú a kontrolórku obce Ing. Annu Hoštákovú privítala zástupkyňa starostu
obce Mgr. Katarína Jamborová. Nakoľko starosta obce Ing. Lukáš Pekara sa nachádzal
v karanténe, zasadnutie viedla jeho zástupkyňa Mgr. Katarína Jamborová. Vladimír Gorelka,
Milan Gabriš a Martin Sieklik sa ospravedlnili za neúčasť.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určila Ing. Barboru Miščíovú a za overovateľov zápisnice Ruženu Staňovú
a Mgr. Janu Gorelkovú.
K bodu 3/
Nakoľko sa zasadnutia nezúčastnila 3/5 väčšina poslancov, vypúšťa sa z programu bod č. 9 –
Predaj pozemkov vo vlastníctve obce a doplnil sa bod č. 12/ Podmienky kúpnej zmluvy
pozemkov pod novou trafostanicou na Zábrehu. Iné pripomienky k programu obecného
zastupiteľstva neboli podané, tak následne obecné zastupiteľstvo program schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Kontrolórka Ing. Anna Hoštáková prítomným prečítala správu z kontroly plnenia uznesení
(príloha č. 1) z predchádzajúceho zasadnutia konaného dňa 07.12.2020. Kontrolórka v správe
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Ing. Anna Hoštáková predniesla prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
schválilo.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Dolná
Breznica na kalendárny rok 2021. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2020 aj
schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch. Hlavnou
zmenou vo VZN je úprava poplatku za rozkopávku miestnej komunikácie z 80,00 € (táto
suma je stanovená zákonom, je však možnosť ju upraviť) na 10,00 €. Po prerokovaní obecné
zastupiteľstvo VZN č. 4/2020 schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021. V roku 2021 nastane
zmena systému vo vývoze komunálneho odpadu, a to: za vývoz jednej popolnice bude
účtovaný poplatok 1,00 € + platba za odpad podľa vyprodukovaného množstva (cena za 1 kg
je 0,0766 €). Paušálny poplatok za osobu sa platiť nebude.
K bodu 9/
Tento bod sa presúva na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu 10/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo úpravu rozpočtu č. 2/2020 podľa prílohy. Po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu č. 2 aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11/
Kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková prečítala svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Dolná Breznica na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023. Hlavná
kontrolórka obce vo svojej správe odporučila návrh viacročného rozpočtu na roky 2022
a 2023 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť. Tento rozpočet po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo aj schválilo.
Po prerokovaní týchto bodov, sa kontrolórka Ing. Anna Hoštáková ospravedlnila a o 17:40 h
odišla zo zasadnutia pre ďalšie neodkladné povinnosti.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
a) Obecné zastupiteľstvo sa v tomto bode zaoberalo návrhom kúpnej zmluvy na pozemok pod
novou trafostanicou na Zábrehu. Jedná sa o 1 m 2 z parcely KNC 803/27, ktorý bude súčasťou
KNC 803/44. Celková suma za pozemok je 1,00 €, kupujúci je Stredoslovenská distribučná a.
s.. Na uvedenom pozemku sa nachádza stavba (trafostanica), ktorá vznikla z dôvodu stavebnej
akcie: „11890- Dolná Breznica-Podsúvozie-Zahustenie TS a rozšírenie NNS“.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo predaj pozemku schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b) Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo predajom pozemkov, a to: 4 m2 z parcely KNE
118, ktorý bude súčasťou KNC 803/42 a 11 m2 z parcely KNE 118, ktorý bude súčasťou KNC
803/43. Celková suma za oba pozemky je 113,40 € (podľa znaleckého posudku), kupujúci je
Stredoslovenská distribučná a. s.. Uvedená stavba (trafostanica) vznikla z dôvodu stavebnej
akcie: „11890- Dolná Breznica-Podsúvozie-Zahustenie TS a rozšírenie NNS“. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo predaj pozemkov schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne:
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo možnosť nákupu mobilnej aplikácie obecnej
webovej stránky od spoločnosti Galileo. Túto aplikáciu využíva v súčasnosti 93 ľudí.

Pri vyvážaní odpadu sa budú používať tabuľky „vyvážať/nevyvážať“, aby sa vyvážali naozaj
plné popolnice a nie poloprázdne. Ďalej sa riešilo, či by nebolo dobré pri výkopoch ryhy pre
optickú sieť dať do výkopu chráničku napr. na kamerový systém alebo verejné osvetlenie.
Diskutovalo sa ešte o tom, že bude potrebné dokúpiť kompostéry pre domácnosti, ktoré ho
ešte nemajú, aby sa zabezpečilo 100 % zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
V Dolnej Breznici, dňa 15.12.2020

Zapísala:

Ing. Barbora Miščíová

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

Overovatelia zápisnice:
Ružena Staňová

Mgr. Jana Gorelková

…....................................

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 15.12.2020 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 15.12.2020 a doplnenie bodu 12
– Podmienky kúpnej zmluvy pod novou trafostanicou na Zábrehu
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z
kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia konaného dňa 07.12.2020.
Uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2021.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Dolná Breznica na
kalendárny rok 2021.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 podľa prílohy
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021 podľa prílohy a berie na
vedomie strednodobý výhľad na roky 2022 a 2023.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 50763989-134/2020 zo dňa 10.11.2020, ktorý vyhotovil Bc. Richard Pilník, úradne
overil Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor dňa 30.11.2020 pod číslom 692/20.
Z pôvodnej parcely CKN č. 803/27 o výmere 137 m2 bola odčlenená novovytvorená CKN č.
803/44 o výmere 1 m2, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje predaj novovytvorenej parcely CKN 803/44 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1 m2 v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina za cenu 1 € (slovom jedno euro) v podiele 1/1.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje z dôvodu, že Stredoslovenská distribučná, a. s, Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina má na predmete prevodu stavbu, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedená stavba vznikla z dôvodu
stavebnej akcie: „11890- Dolná Breznica-Podsúvozie-Zahustenie TS a rozšírenie NNS“.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných pozemkov zameraných geometrickým
plánom č. 50763989-134/2020 zo dňa 10.11.2020, ktorý vyhotovil Bc. Richard Pilník, úradne
overil Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor dňa 30.11.2020 pod číslom 692/20.
Z pôvodnej parcely EKN č. 118 o výmere 1440 m2 bola odčlenená novovytvorená CKN č.
803/42 o výmere 4 m2, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie a CKN č. 803/43 o výmere 11
m2, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
novovytvorenej parcely CKN 803/42 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2
a novovytvorenej parcely CKN 803/43 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina za cenu
stanovenú na základe Znaleckého posudku č. 84/2020 zo dňa 19.8.2020, vyhotoveným
znaleckou organizáciou Ing. Pavol APPEL a to celkovo na sumu 113,40 € (slovom stotrinásť
eur, štyridsať centov) v podiele 1/1.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje z dôvodu, že Stredoslovenská distribučná, a. s,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina má na predmete prevodu stavbu, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedená stavba vznikla
z dôvodu stavebnej akcie: „11890- Dolná Breznica-Podsúvozie-Zahustenie TS a rozšírenie
NNS“.

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

