Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 15.03.2016 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica.
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / Burmek, Jamborová, Miščíová, Lencsésová,
Cocher, Jurgová, Egly / privítal starosta obce Ing. Lukášč Pekara. Za zapisovateľku určil Mgr.
Evu Kalusovú a za overovateľov určil Mgr. Jamborovú a PaedDr. Lencsésovú.
K bodu 2/
Hlasovanie za program zastupiteľstva 15.3.2016 a doplnenie programu
bod 11/ plán činnosti kontrolóra na prvý polrok roku 2016
bod 12/dohoda o prevode práva povinnosti
bod13/výstavba streetworkoutového ihriska
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór Jozef Baška , ktorý konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené okrem uznesenia č. 75/2015 – trvá a uznesenie
č.78/2015- trvá
K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva parcely KNC 1032/1
( KN E 562) - cesta na Zábreh do vlastníctva obce z dôvodu získania eurofondov
Hlasovanie:

Za : 7

proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku verejnou obchodnou súťažou: predaj
parcely KN- E 661/1 ostatné plochy o výmere 1049 m2 zapísanej na LV č. 405 v podiele 1/1
v kat. území Dolná Breznica za cenu najmenej 2€/m2.Na základe vyhlásenia verejnej
obchodnej súťaže zo dňa 29.2.2016 sa pozemok odpredá p. Pavlovi Ivanišovi, narodenému
04.09.1959 , bytom Dolná Breznica 246 za cenu vo výške 4050 ,0 € za prevádzanú
nehnuteľnosť plus 150,0 € za vytýčenie pozemku.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo ponecháva otvorený odpredaj obecného pozemku KNE 758/4 v k.ú.
Dolná Breznica na základe stretnutia p. Geregovej Oľgy a poslancov Ocu.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného majetku – hon za minimálnu cenu ,
2000,0 € , v prípade viacerých záujemcov rozhoduje vyššia cena.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje rekonštrukciu KD, ktorá spočíva konkrétne
- rekonštrukcií kuchyne a to vybúraním priečky medzi skladom a kuchyňou , čím sa zväčší
kapacita kuchyne a následným vybudovaním novej priečky vo vestibule za prvým oknom,
nový sklad pre kuchynský riad
-zakúpenie stoličiek do KD – prieskum trhu na základe cenových ponúk
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

O 17,34 hod odišla Ing. Miščíová Barbora
K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení zmluvy s JUDr. Virdzekovou , na základe
zmluvných podmienok alebo po dohode s JUDr. Virdzekovou.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo vypracovaním Územného plánu obce , ktorého cena za
vypracovanie je okolo 18 000 €. Obec môže získať dotáciu do výšky 10 980 € a ostatné je
náklad obce. Keďže povinnosť mať vypracovaný územný plán má obec až nad 1000
obyvateľov a obec má 941 obyvateľov, vypracovanie Plánu sa presunulo na rok 2017.
Hlasovanie :

Za : 0

Proti : 6

Zdržal sa : 0

K bodu 9/
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prípravách na hodové
slávnosti, ktoré budú dňa 26.06.2016:
- vystúpenie skupiny Kollárovci
-vystúpenie zabávača namiesto divadla
-guláš ,domáci zdarma, cudzí za symbolickú sumu /0,50 alebo 1 euro /
-hodová zábava - futbalisti
K bodu 10/
Kontrolór obce p. Jozef Baška predniesol plán činnosti na prvý polrok 2016.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo Dohodou o prevode práva povinnosti :
predmet a/ Stavebné povolenie
b/ Žiadosti účastníka – krátkodobý odber ku stavbe
c/ Realizácia elektrického zariadenia – trafostanica ,
aby mohol JAAS Slovakia vybavovať a pokračovať v stavbe bytoviek.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

11/ Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti vybudovania
streetworkoutového ihriska v obci pre staršiu mládež a dospelých. Obec by na vybudovanie
takého ihriska nevynaložila žiadne finančné prostriedky, avšak je potrené najskôr získať
bližšie informácie o prevádzkovaní ihriska , kto bude znášať zodpovednosť v prípade úrazu,
alebo to bude na vlastnú zodpovednosť. Tieto informácie je potrebné získať do budúceho
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

12/ Na záver v diskusií sa pani poslankyňa Lencsésová Anna pýtala starostu obce čo je
s novým cintorínom, prečo sa neohrádza , a ako sa bude ďalej pokračovať.
Starosta obce informoval, že 23.3.2016 bola podaná žiadosť na výstavbu Domu smútku ,
a všetko závisí od úspešnosti projektu.
Ďalej p. Cocher navrhoval umiestniť spomaľovače na most. Starosta obce povedal, že príde
p. Brezina z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a prerieši tento problém.
Ďalej p. Cocher informoval , že kabíny na futbalovom ihrisku sú v zlom stave a bolo by
potrebné zakúpiť nové. Ďalej v diskusií sa riešil problém rozšírenia bezdrôtového rozhlasu
a to pri p. Hajnej,p.Kačík,p.Teplický, Drahuta Marian .
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, 15.3.2016
Zapísala :

Mgr. Kalusová Eva

Overovatelia zápisníc :

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

Mgr. Jamborová Katarína .......................................................
PaedDr. Lencsésová Anna ......................................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 15.3.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 15.3.2016 tieto
uznesenia :
Uznesenie č. 1/2016
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 15.03.2016 a doplnenie programu o
bod 11/ Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016
bod 12/ Dohoda o prevode práva povinnosti : a/Stavebné povolenie
b/Žiadosti účastníka – krátkodobý odber ku
stavbe
c/Realizácia elektrického zariadenia trafostanica, aby mohol JAAS Slovakia vybavovať a pokračovať v stavbe bytoviek
bod 13/ Vybudovanie streetworkoutového ihriska pre staršiu mládež a dospelých obci Dolná
Breznica
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2 /2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva parcely KN E 362 trvalý
trávny porast o výmere 4842 m2 – časť KN C 1032/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2158 m2 – cesta na Zábreh v katastrálnom území Dolná Breznica z dôvodu získania
eurofondov
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3/ 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku verejnou obchodnou súťažou : predaj
parcely KN-E 661/1 ostané plochy o výmere 1049 m2 zapísanej na LV č.405 v podiele 1/1
v kat. území Dolná Breznica za cenu najmenej 2€/m2 . Na základe vyhlásenia verejnej
obchodnej súťaže zo dňa 29.2.2016 sa pozemok odpredá p. Pavlovi Ivanišovi , narodenému
04.09.1959 , bytom Dolná Breznica 246 za cenu vo výške 4050,0 € za prevádzanú
nehnuteľnosť plus 150,0 € za vytýčenie pozemku.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo ponecháva otvorený odpredaj obecného pozemku KN C 758/4 –
záhrady o výmere 982 m2 v k.ú. Dolná Breznica
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného majetku verejnou obchodnou súťažou –
hon za minimálnu cenu 2000,0€, v prípade viacerých záujemcov rozhoduje vyššia cena.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0

Uznesenie č.6/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu KD – vybúranie priečky medzi skladom
a kuchyňou , čím sa zväčší jestvujúca kuchyňa a vybudovaním novej priečky vo vestibule
za prvým oknom vznikne nový sklad.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo vypracovaním Územného plánu obce , ktorého cena za
vypracovanie činí 18 000,0€ z toho dotácia činí 10 980,0 a 7020,0€ znáša obec . Keďže
povinnosť mať vypracovaný územný plán má obce až nad 1000 obyvateľov, vypracovanie
Územného plánu obecné zastupiteľstvo presunulo na rok 2017.
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.8 / 2016
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení zmluvy s JUDr. Virdzekovou na základe zmluvných
podmienok alebo po dohode s JUDr. Virdzekovou.
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.9/20106
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016.
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 10 /2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o prevode práv a povinnosti z Obce Dolná Breznica
na firmu JAAS Slovakia :
Predmet : a/ Stavebné povolenie
b/ Žiadosti účastníka – krátkodobý odber ku stavbe
c/ Realizácia elektrického zariadenia - trafostanica , aby mohol JAAS Slovakia .
vybavovať a pokračovať v stavbe bytoviek
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie 11/2016
Obecné zastupiteľstvo odkladá do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva schválenie
povolenia na vybudovania streetworkoutového ihriska pre staršiu mládež a dospelých v obci
Dolná Breznica, z dôvodu získania bližších informácií o prevádzkovaní ihriska, znášaní
zodpovednosti v prípade úrazu.
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 6,proti: 0, zdržal sa : 0
V Dolnej Breznici,15.3.2016
Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

Ing. Lukáš Pekara
starosta obc

