Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 13.09.2016 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica.
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / , Jamborová, Miščíová, Lencsésová, , Jurgová,
Egly / privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Za zapisovateľku určil Mgr. Evu Kalusovú
a za overovateľov určil p. Jurgovú Irenu a PaedDr. Annu Lencsésovú.
K bodu 2/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 13.09.2016.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 3/
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór Jozef Baška , ktorý konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené .
Bod4/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici sa zaoberalo úpravou rozpočtu č.2 rok 2015 podľa
prílohy. Túto úpravu schválilo.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 5 /
Kontrolór obce p. Jozef Baška predniesol plán činnosti na druhý polrok 2016.
Hlasovanie :

Za: 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo odpredajom obecných pozemkov na základe doručených
žiadostí a to nasledovne :
A/Návrh v zastúpení spoluvlastníkov Ľudovít Gabriš vo veci návrhu odpredaja pozemkov
parc. čísla KNC 801/17 orná pôda o výmere 344 m2, KN C 803/10 zastavané plochy
a nádvoria výmere 93 m2, KN C 801/16 orná pôda o výmere 310 m2, KN C 803/8
zastavané plochy a nádvorie o výmere 127 m2,predmetné pozemky slúžia ako príjazdová
komunikácia k pozemkom určeným pre výstavbu rodinných domov . Navrhovaná cena za
odpredaj pozemkov určených na príjazdovú komunikáciu je 1,-€. Tento návrh na odkúpenie
pozemkov do vlastníctva obce obecné zastupiteľstvo neschválilo.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

B/p. Anna Duháčková podala žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN E 67/5 ,ktorý
udržiava , kosí.. Ide asi o časť pozemku o výmere 150m. Túto žiadosť poslanci obecného
zastupiteľstva neschválili, pretože sa jedná o pozemok pri rieke Ledničanka a nie je známa
hranica ochranného pásma Povodia Váhu.
Hlasovanie :

Za : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 6

C/ Firma AQUA PROCON s.r.o. , Palackého tř. 12 , Brno IČO : 46964371 , ako zástupca
budúceho investora Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica žiada OBEC
Dolná Breznica vo veci “ Lednické Rovne – Dolná Breznica , kanalizácia a ČOV II. etapa,
vodovod “ o vydanie stanoviska k umiestneniu čerpacích staníc (ďalej len “ ČS“ ) na
pozemkoch v majetku obce a následnému odkúpeniu potrebných častí týchto pozemkov :
ČSOV 2 DB – pozemok KN E 123/604 „orná pôda „ o výmere 1234 m2 - plocha pre výkup
7,72 m2
ČSOV 3 DB – pozemok KN E 123/304 „ ostatná plocha“o výmere 1234 m2 – plocha pre
výkup 25,17 m2
pozemok KN E 123/5 „ vodné plochy „ o výmere 1234 m2 – plocha pre výkup
101,41 m2 .
V obci Dolná Breznica sú navrhnuté v rámci splaškovej kanalizácie 3 ČS a pre ich
umiestnenie bude snahou investora potrebné navrhnuté časti pozemkov vykúpiť.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním 3 ČS .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať obecné pozemky priamym predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nasledovných podmienok:
- zakotviť do kúpnopredajnej zmluvy ťarchu –ak sa ČS nepostavia do 10 rokov,
AQUA PROCON s.r.o., musí uvedené pozemky vrátiť obci Dolná Breznica
- pri ČSOV 3 DB nebude obmedzená prístupová cesta k rodinným domom p.
Humenský Ondrej č.87, p. Fojtík Tibor č.88
Osobitný zreteľ : uvedené pozemky budú použité pre vybudovanie dvoch čerpacích staníc
pre splaškovú kanalizáciu a vodovod v obci Dolná Breznica
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Bod 7/
Starosta obce Ing. Pekara informoval poslancov o prípravách Posedenia s dôchodcami ,
upresnil sa termín na 21.10.2016 .
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici , 13.9.2016

Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

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

Overovatelia zápisníc : Jurgová Irena

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

PaedDr.Lencsésová Ana .........................................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 13.09.2016 .
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 13.9.2016 tieto
uznesenia :
Uznesenie č. 31/2016
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 13.09.2016
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 32/2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadania
Uznesenie č.33/2016
OZ schválilo úpravu rozpočtu č. 2 podľa prílohy
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa :0
Uznesenie č. 34/2016
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa :0
Uznesenie č. 35/2016
OZ neschvaľuje odkúpenie súkromných pozemkov KNC 801/17 orná pôda o výmere 344
m2, KN C 803/10 zastavané plochy a nádvoria výmere 93 m2, KN C 801/16 orná pôda
o výmere 310 m2, KN C 803/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 127 m2, ktoré slúžia
ako prístupová komunikácia do vlastníctva obce.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 0 ,proti: 6, zdržal sa :0
Uznesenie č. 36/2016
OZ neschvaľuje odpredaj časti parcely KN E 67/5 o výmere 150 m2 do vlastníctva Anny
Duháčkovej.
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 0 ,proti: 0, zdržal sa :6
Uznesenie č. 37/2016
Firma AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno ,IČO : 46964371 ako zástupca
budúceho investora Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica žiada OBEC
Dolná Breznica vo veci “ Lednické Rovne – Dolná Breznica, „ kanalizácia a ČOV II. etapa,
vodovod “ o vydanie stanoviska k umiestneniu ČS na pozemkoch v majetku obce.
V obci Dolná Breznica sú navrhnuté v rámci splaškovej kanalizácie 3 čerpacie stanice a pre
ich umiestnenie je potrebné navrhnuté časti pozemkov vykúpiť.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním 3 ČS .
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa :0

Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať obecné pozemky priamym predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa firme AQUA PROCON s.r.o. ,Palackého tř.12 ,Brno
IČO : 46964371
pod ČSOV 2 DB – pozemok KN E 123/604 „orná pôda „ o výmere 1234 m2 - plocha pre
výkup 7,72 m2
ČSOV 3 DB – pozemok KN E 123/304 „ ostatná plocha“o výmere 1234 m2 – plocha
pre výkup 25,17 m2 a pozemok KN E 123/5 „ vodné plochy „ o výmere 1234 m2 – plocha
pre výkup 101,41 m2 za nasledovných podmienok :
- zakotviť do kúpnopredajnej zmluvy ťarchu – ak sa ČS nepostavia do 10 rokov,
Považská vodárenská spoločnosť a.s., musí uvedené pozemky vrátiť obci Dolná
Breznica
- pri ČSOV 3 DB nebude obmedzená prístupová cesta k rodinným domom p.
Humenský Ondrej č.87, p. Fojtík Tibor č.88
Osobitný zreteľ : uvedené pozemky budú použité pre vybudovanie dvoch čerpacích staníc
pre splaškovú kanalizáciu a vodovod v obci Dolná Breznica
Prítomní : 6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa :0

V Dolnej Breznici , dňa 13.9.2016
Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

