Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 11.06.2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov - PaedDr. Lencsésová Anna, Jurgová Irena,
Burmek Jozef, Mgr. Jamborová Katarína, Egly Miroslav /17:15 hod/, Ing. Miščíová
Barbora, Cocher Ľuboš - privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Za zapisovateľa určil Mgr.
Evu Kalusovú a za overovateľov určil: p. Burmek Jozef
p. Cocher Luboš
K bodu 2/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 11.06.2018 a doplnenie programu o body :
5A/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolná Breznica za rok 2017
5B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková, ktorá
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo záverečným účtom obce Dolná Breznica za rok 2017.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
12 470,20 €.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Hlavná kontrolórka obce predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č. 1 na rok 2018 podľa prílohy. Túto
úpravu schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Ing. Miščíová/

K bodu 7/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol poslancom obecného zastupiteľstva v súvislosti
s požiadavkou obce Dolná Breznica o majetkoprávne usporiadanie parcely KN–C 756
ostatná plocha o výmere 6 828 m2 v k. ú. Dolná Breznica, ohľadom bezodplatného prevodu
vlastníctva k pozemku – futbalové ihrisko. Poslanci obecného zastupiteľstva prehlasujú, že
na parcele KN-C 756 ostatná plocha o výmere 6 828 m2 v k. ú. Dolná Breznica sa už v 50tych rokoch vykonali úpravy ihriska- zabetónovanie železných patiek a osadenie zábradlia,

úprava plochy pre výsadbu trávy .V roku 1972 boli vedľa plochy futbalového ihriska
postavené šatne. Ihrisko aj šatne plnia svoju funkciu dodnes. Obecné zastupiteľstvo
majetkoprávne usporiadanie KN C – 756 ostatná plocha o výmere 6828 m2 v k. ú. Dolná
Breznica schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo petíciou za vykonanie úpravy cestnej komunikácie
vedúcej od rodinných domov 218 a 219 – v úseku p. Karas a p. Dorotčinová až po p. Pilného,
formou asfaltového koberca alebo spomaľovačov z dôvodu nadmernej premávky osobných
a nákladných vozidiel. Starosta informoval, že sa ide robiť cesta od Križovatky po Hornú
Breznicu, že sa pokúsi zohnať brúsený asfalt a následne sa zakúpia a umiestnia spomaľovače
a značky na zníženie rýchlosti. Obecné zastupiteľstvo túto úpravu komunikácie schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb
je potrebné určiť pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce
Dolná Breznica, určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva a počet volebných obvodov
na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo rozsah výkonu
funkcie starostu, počet poslancov a počet volebných obvodov na volebné obdobie 2018-2022
schválilo.
Hlasovanie :

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara informoval poslancov o prebiehajúcich prípravách na hodové
slávnosti a 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolná Breznica. Týždeň pred
slávnosťami sa zapoja do príprav aj DHZ, TJ a Jednota dôchodcov Slovenska Dolná Breznica.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich prípravách na hodové
slávnosti a 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolná Breznica.
K bodu 11/
Starosta obce informoval poslancov, že malými stavebnými úpravami a dorobením jedného
wc a jedného umývadla na vrchnom poschodí v MŠ sa navýši kapacita detí na 40. Je
potrebné prijať novú silu učiteľky, čím sa vyhovie všetkým žiadostiam rodičov na
umiestnenie detí s celodennou starostlivosťou. Nová učiteľka MŠ bude prijatá iba na školský
rok 2018/2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo drobné stavebné úpravy v MŠ a prijatie novej
učiteľky v MŠ len na školský rok 2018/2019.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať projekt na výstavbu krovu a výmenu
krytiny strechy na KD. Pán Egly Miroslav namietal z dôvodu toho, že rekonštrukcia strechy
bola prevedená v roku 2010 a opláštenie strechy má životnosť minimálne 30-40 rokov.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo zapojenie sa do projektu na výstavbu krovu a výmenu
krytiny.
Hlasovanie: Za: 1 /Jamborová/ Proti: 4 /Egly, Cocher, Jurgová, Lencsésová/
Zdržal sa : 2 /Burmek, Miščíová/
Ďalej starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do projektu na výmenu
kotlov na pelety alebo kombinovaných kotlov, a to z dôvodu zlej dostupnosti zabepečenia
alebo nákupu dreva. Obecné zastupiteľstvo zapojenie sa do projektu na výmenu kotlov
schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusií vystúpil p. Lencsés Tibor s návrhom umiestniť webkamery po obci .
P. Staňo Jozef sa znova informoval o možnosti výstavby chodníka popri hlavnej ceste .
Výstavba chodníka prebehne najskôr až po vybudovaní kanalizácie.
P. Cocher opätovne upozornil na potrebu orezania spodných konárov brezy pri firme
Stavebné profily.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 11.06.2018

Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

Overovatelia zápisnice: p. Burmek Jozef

p. Cocher Ľuboš

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 11.06.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 11.06.2018 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 10/2018
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 11.06.2018 doplnenie programu o body
5A/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolná Breznica za rok 2017
5B/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadania.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 12 470,20 €.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2018
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolná Breznica prehlasujú, že na parcele KN-C 756
ostatná plocha o výmere 6 828 m2 v k. ú. Dolná Breznica sa už v 50–tych rokoch vykonali
úpravy ihriska – zabetónovanie železných patiek a osadenie zábradlia, úprava plochy pre
výsadbu trávy. Od roku 1952 sa plocha využíva ako futbalové ihrisko. V roku 1972 boli vedľa
plochy futbalového ihriska postavené šatne. Ihrisko aj šatne plnia svoju funkciu dodnes.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018 podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu cestnej komunikácie vedúcej od rodinných domov č.
218 a 219 od p. Karasa a p. Dorotčinovej po p. Pilného navezením brúseného asfaltu a
umiestnením spomaľovačov a značiek na zníženie rýchlosti.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica určuje v súlade s §11 ods.3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a počet poslancov Obecného
zastupiteľstva pre obec Dolná Breznica - 7 poslancov.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica určuje v súlade s § 11ods.4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná
Breznica: plný úväzok starostu
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.19/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie učiteľky MŠ na hlavný pracovný pomer na dobu
určitú, len na školský rok 2018/2019.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.20/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zapojenie sa do projektu na výmenu krovu a krytiny na
budove obecného úradu a kultúrneho domu.
Hlasovanie:

Za: 1 /Mgr. Jamborová/ Proti: 4 /p. Egly; p. Cocher; p. Jurgová; PaedDr. Lencsésová/
Zdržal sa: 2 /p. Burmek, Ing. Miščíová/

Uznesenie č.21/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu na výmenu kotlov .
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

