Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 10.12.2021 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu Dolná
Breznica

K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Janu Gorelkovú, Milana Gabriša,
Vladimíra Gorelku, Mgr. Katarínu Jamborovú a Ing. Barboru Miščíovú privítal starosta obce
Ing. Lukáš Pekara. Ružena Staňová a Martin Sieklik sa ospravedlnili za neprítomnosť. Ing.
Anna Hoštáková – kontrolórka obce sa tiež ospravedlnila.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určila Ing. Barboru Miščíovú a za overovateľov zápisnice Mgr. Katarínu
Jamborovú a Mgr. Janu Gorelkovú.
K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo schválilo program obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2021 bez
pripomienok.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta prítomným prečítal správu kontrolórky z kontroly plnenia uznesení (príloha č. 1)
z predchádzajúcich zasadnutí konaných dňa 16.08.2021 a 06.09.2021. Kontrolórka v správe
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.
K bodu 5/
Starosta obce prítomným predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
hlavného kontrolóra (príloha č. 2). Obecné zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2022 vzalo na vedomie a následne aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2022. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2021 schválilo s nasledovnou úpravou: zvýšenie poplatku za
vývoz jednej smetnej nádoby na 1,30 €/nádoba a poplatok za 1 kg odpadu na 0,07 €.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo úpravu rozpočtu č. 2/2021 podľa prílohy č. 3. Po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo úpravu rozpočtu č. 2 aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta prítomným prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Anny Hoštákovej
k návrhu rozpočtu obce Dolná Breznica na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky
2023 a 2024 (príloha č. 4). Hlavná kontrolórka obce vo svojej správe odporučila návrh
viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na rok
2022 schváliť. Tento rozpočet po prerokovaní obecné zastupiteľstvo aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou p. Chodúrovej o vyjadrenie
k zastavovacej štúdii (príloha č. 5), ktorú vypracoval Ing. Jozef Potočný. V štúdii sa rieši
plánovaná výstavba 11 rodinných domov v časti Pod kamennou, v katastrálnom území Dolná
Breznica.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo zastavovaciu štúdiu schválilo s nasledovnými
pripomienkami: zabezpečenie elektrickej energie, verejné osvetlenie a miestne komunikácie si
zabezpečí investor na vlastné náklady.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo súčasnú situáciu v čerpaní dotácie z Environmentálneho
fondu na výstavbu obecného vodovodu. V súčasnosti obec nemá uhradenú faktúru vystavenú
od dodávateľa za vykonané práce, nakoľko sa Environmentálny fond stále nevyjadril
k úhrade. Obecné zastupiteľstvo navrhuje pokračovať v čerpaní dotácie podľa podmienok
a počkať teda na vyjadrenie z Environmentálneho fondu.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11/
V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo Zmluvou o spoločnom stavebnom úrade.
Spoločný stavebný úrad pre našu obec sa nachádza v Lednických Rovniach. Nakoľko
obecnému zastupiteľstvu nebol úplne jasný bod 3, čl. IV zmluvy, pri hlasovaní sa zdržalo
a žiadalo o vysvetlenie k spomínanému bodu.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

K bodu 12/
a) v bode „rôzne“ sa prerokovávalo verejné osvetlenie zapnuté celú noc. Obecné
zastupiteľstvo neschválilo zapnuté osvetlenie počas celej noci a obec sa vracia k pôvodnému
nastaveniu osvetlenia.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

b) Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou p. Ľubomíra Gabriša o poskytnutie
príspevku z rozpočtu obce na poskytnutie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
(príloha č. 6). Obecné zastupiteľstvo sa pri hlasovaní zdržalo a odložilo tento bod s tým, že
starosta zistí, či je vôbec možné takýto príspevok poskytnúť.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

V Dolnej Breznici, dňa 10.12.2021
Zapísala:

Ing. Barbora Miščíová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Jamborová

…....................................

Mgr. Jana Gorelková
.......................................

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 10.12.2021 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2021.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z
kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcich riadnych zasadnutí konaných dňa 16.08.2021 a
06.09.2021.
Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie a schvaľuje Návrh plánu práce
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Dolná Breznica
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Breznica
č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s úpravou poplatku za vývoz v sume 1,30 €/nádoba/1 vývoz a poplatku za váhu
odpadu 0,07 €/kg.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2.
Hlasovanie:

Za: 5

Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 42/2021

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na rok 2023 a 2024.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2022 v členení:
a) bežný rozpočet - bežné príjmy, bežné výdavky
b) kapitálová rozpočet - kapitálové príjmy, kapitálové výdavky
c) finančné operácie - príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie - príloha č. 1 uznesenia
zastupiteľstva
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výnimku v zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zastavovaciu štúdiu IBV lokalita Pod Kamennou – Dolná
Breznica, ktorú vypracoval projektant Ing. Jozef Potočný, Medňanská 195, 020 61 Lednické
Rovne pre žiadateľa Mária Chodúrová s podmienkami: zabezpečiť elektrickú energiu, verejné
osvetlenie, miestne komunikácie na svoje náklady.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené o situácií s čerpaním dotácie z Environmentálneho
fondu na vybudovanie obecného vodovodu a schvaľuje pokračovanie v čerpaní dotácie podľa
podmienok Environmentálneho fondu.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osvetlenie obce verejným osvetlením počas celej noci.

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ľubomíra Gabriša a priznáva mu príspevok od
obce.
Hlasovanie:

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

