Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 15.07.2021 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Dolná
Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Ruženu Staňovú, Ing. Barboru Miščíovú, Mgr.
Katarínu Jamborovú, Vladimíra Gorelku, Martina Sieklika a Mgr. Janu Gorelkovú privítal
starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Milan Gabriš sa ospravedlnil za neprítomnosť.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov zápisnice Martina Sieklika
a Ruženu Staňovú.
K bodu 3/
Pripomienky k programu obecného zastupiteľstva neboli podané. Hlasovanie za program
obecného zastupiteľstva 15.07.2021.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta

prítomným

prečítal

správu

z kontroly

plnenia

uznesení

(príloha

č.

1)

z predchádzajúceho zasadnutia konaného dňa 14.06.2021. Kontrolórka v správe konštatovala,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom Dohody o náhrade majetkovej ujmy
a primeranej jednorazovej náhrade od spoločnosti Enerline s.r.o.. Predmetom dohody o
náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade je vysporiadanie nárokov
vlastníka nehnuteľnosti vyplývajúcich mu z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorazovej náhrady za zriadenie
vecného bremena na pozemku v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 50763989134/2020 vypracovaným Bc. Richardom Pilníkom dňa 10.11.2020 za účelom vyznačenia
rozsahu vecného bremena, overeným dňa 30.11.2020 pod číslom 692/20.

Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „11890 – Dolná Breznica – Podsúvozie –
zahustenie TS a rozšírenie NNS“ a je vo vlastníctve Obce Dolná Breznica, v podiele 1/1,
zapísaným Okresným úradom, katastrálnym odborom Púchov na LV č. 405, k. ú. Dolná
Breznica, ktoré poskytovateľ zriadil v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. v zmysle
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po
prerokovaní uzavretie dohody aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Zapísala: Ing. Janka Drahutová

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

Overovatelia zápisnice:
Martin Sieklik
….....................................
Ružena Staňová

..
...

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 15.07.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 15.07.2021 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2021.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z
kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia konaného dňa 14.06.2021.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej
jednorazovej náhrade medzi účastníkmi: Enerline, s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
ako poskytovateľom a Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Dolná Breznica.
Predmetom dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade je
vysporiadanie nárokov vlastníka nehnuteľnosti vyplývajúcich mu z § 11 zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorazovej
náhrady za zriadenie vecného bremena na pozemku v rozsahu vyznačenom geometrickým
plánom č. 50763989-134/2020 vypracovaným Bc. Richardom Pilníkom dňa 10.11.2020 za
účelom vyznačenia rozsahu vecného bremena, overeným dňa 30.11.2020 pod číslom 692/20.
Predmetný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „11890 – Dolná Breznica – Podsúvozie –
zahustenie TS a rozšírenie NNS“ a je vo vlastníctve Obce Dolná Breznica, v podiele 1/1,
zapísaným Okresným úradom, katastrálnym odborom Púchov na LV č. 405, k. ú. Dolná
Breznica, ktoré poskytovateľ zriadil v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. v zmysle
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Zdržal sa: 0

