Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 06.02.2020 o 17:30 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Katarínu Jamborovú, Martina Sieklika,
Vladimíra Gorelku, Ing. Barboru Miščíovú, Milana Gabriša a Mgr. Janu Gorelkovú privítal
starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Ružena Staňová sa u starostu ospravedlnila za neprítomnosť
pre chorobu.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov určil Mgr. Katarínu Jamborovú
a Vladimíra Gorelku.
K bodu 3/
Pripomienky k programu obecného zastupiteľstva neboli podané, nedopĺňali sa žiadne body.
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 06.02.2020.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Pani kontrolórka Ing. Anna Hoštáková prečítala správu z kontroly uznesení (príloha č. 1)
z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.11.2019. Kontrolórka v správe
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
V tomto bode pani kontrolórka Ing. Anna Hoštáková prečítala správu z kontrolnej činnosti za
rok 2019 (príloha č. 2). Upozornila v nej na niektoré všeobecne záväzné nariadenia
a smernice, ktoré treba aktualizovať. Starosta uviedol, že nedostatky budú odstránené. Obecné
zastupiteľstvo k správe pripomienky nemalo.

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo riešením miestnej komunikácie na parcele KN E 635
pri čerpacej stanici. Prítomní boli aj pozvaní hostia – Rudolf Ivaniš a Mgr. Viera Ivanišová.
Starosta prítomným prečítal odpoveď (resp. posledný odstavec) z Okresného úradu Púchov,
katastrálny odbor na žiadosť o prešetrenie zámeny časti pozemkov. Celé znenie listu
z Okresného úradu mali zúčastnení k dispozícii už predtým. Prvá vystúpila pani Ivanišová,
ktorá prítomným chcela objasniť, ako táto situácia s nedoriešenou cestou bola od začiatku.
Hovorila o tom, ako im už v minulosti sľubovali cestu spraviť a nespravili a 30 rokov chodia
po blate. Cestu im sľubovali urobiť, keď sa budovali pumpy, potom sa mala cesta robiť, keď
sa zamenili časti pozemkov s obcou a cesta stále nie je hotová a oni len čakajú. Vraj už
ustupovali dosť a viac nebudú. Keďže im podľa nich obec nechce urobiť cestu, ďalej sa pani
Ivanišová spýtala na možnosť, či by si mohli od obce odkúpiť pozemok a oni si cestu spravia
sami na vlastné náklady. Starosta vysvetľuje, že obecné zastupiteľstvo im cestu spraviť chce,
ale potrebujú ešte časť pozemku, aby sa dala spraviť cesta plnohodnotná aj pre nákladné
automobily, inak to nemá význam. Znova sa teda spýtal pána Ivaniša, či obci odpredá časť
pozemku. Pán Ivaniš s odpredajom nesúhlasí. Obecné zastupiteľstvo teda uvažuje
nad možnosťou urobiť cestu vrchom okolo Zdenka Dorňáka, zjednosmerniť ju a výjazd na
hlavnú cestu by bol pri pani Šatkovej, kde má obec vo vlastníctve pozemok.
K bodu 7/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovávalo návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme
obecného cintorína. V návrhu bolo uvedené ochranné pásmo v šírke 7 m z každej strany. Po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2020 aj schválilo.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 2 /Sieklik, Gorelka/

K bodu 8/
V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo úpravou rozpočtu č. 1 (príloha č. 3) a po
prerokovaní úpravu aj schválilo.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo odkúpenie pozemku KN C 803/27 o výmere 137 m2 –
Zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Dolná Breznica do vlastníctva obce. Jedná
sa o pozemok, na ktorom bude vybudovaný chodník pri novovybudovaných bytovkách na
Podhorčí. Pozemok je vo vlastníctve spoločnosti JAAS Slovakia s. r. o., so sídlom
Šebešťanová 265, 017 04 Považská Bystrica. Kúpna cena za pozemok predstavuje 1,00 Eur.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku aj schválilo.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusii starosta prítomným oznámil, že najbližšie (v nedeľu 09.02.2020) nás čaká slávnosť
„Uvítanie detí do života“. Taktiež sa riešilo, akú kapelu ešte osloviť na hody, keďže Myjavská
cimbalovka má daný termín už obsadený. Poslankyňa Gorelková navrhla agentúru, ktorá by
vedela zabezpečiť kapelu s cca 2 hodinovým vystúpením. Ďalej sa prejednávalo, či bude na
hody zábava alebo sa program vonku ukončí o 22:00 hod. Väčšina sa zhodla na programe do
22:00 hodiny alebo sa oslovia jednotlivé zložky obce (hasiči, Jednota dôchodcov, futbalisti),
či nechcú urobiť zábavu oni. Starosta ďalej poslancom prečítal pozvánku od pani riaditeľky
Čerňanovej, kde pozýva poslancov a zamestnancov obce na posedenie pri príležitosti 35.
výročia založenia Materskej školy.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 06.02.2020

Zapísala:

Ing. Janka Drahutová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Jamborová

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

Vladimír Gorelka

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 06.02.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 06.02.2020 tieto
uznesenia:

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 06.02.2020.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z
kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia.

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
z kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlasovanie

:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Breznica na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 prerokovalo
a schválilo odkúpenie pozemku KN C 803/27 o výmere 137 m2 – Zastavaná plocha
a nádvorie v katastrálnom území Dolná Breznica od spoločnosti JAAS Slovakia s.r.o., so
sídlom Šebešťanová 265, 017 04 Považská Bystrica za kúpnu cenu 1,00 Eur do vlastníctva
obce Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/2020

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecného cintorína.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 2 /Sieklik, Gorelka/

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

