Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 12.03.2018 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, Ing. Miščíová Barbora privítal
starosta obce Ing. Lukáš Pekara. P. Cocher sa ospravedlnil- choroba. Za zapisovateľku určil
Mgr. Evu Kalusovú a za overovateľov určil: p. Burmek Jozef
p. Egly Miroslav
K bodu 2/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 12.03.2018.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Správu z kontroly uznesení vypracovanú kontrolórkou obce Ing. Annou Hoštákovou
prečítal Ing. Lukáš Pekara, v ktorej konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
sú splnené.
K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje uloženie kanalizácie do obecného
pozemku.
č.

Parcela

LV

Druh pozemku

1

C 1023/3

405

zastavaná plocha a
nádvorie

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Druh
vlastníctva

Podiel

vlastník

1/1

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných pozemkov prípadom hodným osobitného
zreteľa zamerané Geometrickým plánom č. 105/2017, ktorý vyhotovil Ing. Štefan Jantoš
z parcely KN E 590 vznikol diel 1 KN C 944/7 ostatná plocha o výmere 122 m2, diel 2 KN C
945/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 a diel 3 KN C 945/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaných na LV 405 v katastrálnom území Dolná Breznica, za
cenu 3 € / m2 pánovi Pavlovi Kubalíkovi, narodenému 24.09.1973, bytom Dolná Breznica č.
109 v podiele 1/1. Uvedené pozemky p. Kubalík užíva, kosí a má ich ohradené.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Gabriša Vladimíra, ktorý má záujem odkúpiť
časť pozemku KN E 764/1 ostatná plocha o výmere 3812 m2, zapísaný na LV č. 405 v k. ú.
Dolná Breznica. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že tento pozemok je
zarastený, dosiaľ ho nikto nevyužíval. Starosta obce navrhol dať pozemok zamerať GP, týmto
plánom sa rozdelí pozemok na dve časti a cestu. Na pozemok dá obec vypracovať aj znalecký
posudok. Na pozemky bude vyhlásená obchodná verejná súťaž.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemku
pod autobusovou zástavkou č. s. 568 na parcele KN C 732/7 v k. ú. Dolná Breznica, ktorá
bola vytvorená GP č. 113/2015. Je potrebné odkúpiť diel 2 o výmere 1m2 z parcely KN C
420/1, diel 3 o výmere 1 m2 a diel 4 o výmere 1m2 z parcely KN C 419, ktorých vlastníkom je
p. Zdenko Kučiak, nar. 27.10.1953 a Jozefina Kučiaková rod. Košíková, nar. 15.06.1959,
bytom Dolná Breznica č. 8. Starosta obce oslovil vlastníkov pozemkov a dohodol odkúpenie
dielov 2,3,4 o výmere 3m2 za cenu 10 €.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta obce predniesol žiadosť obyvateľov obce Dolná Breznica v časti od areálu bývalého
poľnohospodárskeho družstva až po autobusovú zástavku Dolná Breznica – Gereg
o vybudovanie chodníka pre chodcov z dôvodu toho, že pešia chôdza je po hlavnej ceste
životu nebezpečná, hlavne pre školopovinné deti. Keďže sa do roku 2022 plánuje výstavba
kanalizácie v tejto časti, nie je možná realizácia chodníka v tomto období.
Do budúceho zastupiteľstva starosta obce zistí od projektanta či je možná výstavba chodníka
v tomto úseku – po ktorej strane, prípadne za akých podmienok je možná jeho realizácia,
pozisťovať vlastníkov pozemkov .
K bodu 9/
Starosta obce informoval poslancov o nadchádzajúcich kultúrno-spoločenských podujatiach:
Deň matiek – 13. mája / nedeľa / – hud. skupinu zabezpečí starosta obce, vystúpia deti z MŠ
a deti z Hviezdičky pod vedením p. Vilínovej.
Hodové slávnosti a 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolná Breznica – 30.06.2018
so začiatkom o 15:00 hod.
Hudobný program - vystúpia: súrodenci Hečkovci, Acapeople, Heligonica
Výroba reklamných predmetov z dôvodu výročia písomnej zmienky.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara prečítal žiadosť novozaloženej organizácie – Jednota
dôchodcov Slovenska, v ktorej žiadajú o príspevok na rozbeh členskej základne v obci Dolná
Breznica a taktiež aj o poskytnutie miestnosti, kde sa budú členovia stretávať. Členská
základňa má zatiaľ 34 členov. Bude im poskytnutá miestnosť Hviezdičky a navrhnutá dotácia
vo výške 400 € bola schválená.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Ďalej starosta obce Ing. Lukáš Pekara informoval, že firma JAAS Slovakia s. r. o. bude
pokračovať v tomto roku vo výstavbe obytných domov na bytovkových základoch. Obytný
dom bude mať dve poschodia, na každom poschodí budú dva byty.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec Dolná Breznica dostala dotáciu vo výške
5000 € na nové streetworkoutové ihrisko, ktoré bude vybudované v areáli obecného úradu.
Starosta obce informoval, že sa opätovne bude podávať žiadosť o dotáciu na výstavbu
hasičskej zbrojnice.
Starosta obce informoval, že s prácami na oplotení cintorína sa začne v jarnom období
v závislosti od počasia.
Ďalej starosta obce informoval o vybudovaní nástupišťa s odstavným pruhom oproti
autobusovej zastávke Ivaniš a o vybudovaní nástupišťa pri autobusovej zastávke Jednota –
smer Lednické Rovne.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že nové stoličky objednané do kultúrneho domu
budú doručené do konca mesiaca máj 2018.
Riaditeľka MŠ Dolná Breznica Mgr. Adriana Čerňanová informovala starostu obce
a poslancov o počte detí , ktorým nebude vyhovené v školskom roku 2018/2019, nebudú
mocť navštevovať MŠ z dôvodu nepostačujúcej kapacity. Možnosť ako zvýšiť kapacitu o 5
detí je vybudovanie jedného wc a jedného umývadla na poschodí. Náklady na tieto stavebné
úpravy predstavujú sumu vo výške 340 €. Vznikne trieda s počtom detí 20 a je nevyhnutné
zamestnať učiteľku na plný úväzok. Všetky prípadné investície a prijatie novej učiteľky budú
schválené až po zápise detí do materskej školy, kedy bude presný počet záujemcov
o zaradenie dieťaťa na školský rok 2018/2019.
Obecná kontrolórka Ing. Hoštáková prečítala Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2017. Priložená príloha.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 12.03.2018

Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

Overovatelia zápisnice: p. Burmek Jozef

p. Egly Miroslav

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

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

Ing. Lukáš Pekara
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starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 12.03.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 12.03.2018 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 01/2018
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 12.03.2018
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadania.
Uznesenie č. 03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje uloženie kanalizácie do obecného
pozemku.
č.

Parcela

LV

Druh pozemku

1

C 1023/3

405

zastavaná plocha a
nádvorie

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Druh
vlastníctva

Podiel

vlastnik

1/1

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 04/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných pozemkov prípadom hodným osobitného
zreteľa zamerané geometrickým plánom č. 105/2017, ktorý vyhotovil Ing. Štefan Jantoš
z parcely KN E 590 vznikol diel 1 KN C 944/7 ostatná plocha o výmere 122 m2, diel 2 KN C
945/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 a diel 3 KN C 945/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaných na LV 405 v katastrálnom území Dolná Breznica, za
cenu 3 € / m2, pánovi Pavlovi Kubalíkovi, narodenému 24.09.1973, bytom Dolná Breznica č.
109 v podiele 1/1. Uvedené pozemky p. Kubalík užíva, kosí a má ich ohradené.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 05/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať pozemok KN E 764/1 ostatná plocha
o výmere 3812 m2 – rozdeleného GP na dve časti a cestu, zapísaného na LV č. 405 v k. ú.
Dolná Breznica obchodnou verejnou súťažou za nasledovných podmienok:
- obec dá vypracovať geometrický plán a znalecký posudok, náklady bude znášať víťaz
obchodnej verejnej súťaže.
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Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 06/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie dielu 2 o výmere 1m2 z parcely KN C 420/1, dielu
3 o výmere 1 m2 a dielu 4 o výmere 1m2 z parcely KN C 419 v k. ú. Dolná Breznica, vo
vlastníctve p. Kučiaka Zdenka, nar.27.10.1953 a Jozefiny Kučiakovej rod. Košíkovej, nar.
15.06.1959, obaja bytom Dolná Breznica č. 8 za celkovú cenu 10 €.
Odkúpenie jednotlivých dielov parciel je potrebné k majetkoprávnemu vysporiadaniu
autobusovej zástavky č. s. 568 na parcele KN C 732/7 v k. ú. Dolná Breznica do KN.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 07/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov obce Dolná Breznica
o vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste v smere od výstavby nových rodinných domov
od utobusovej zastávky - Ivaniš pri areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva po
autobusovú zastávku Dolná Breznica – Gereg. Nariadili starostovi obce Ing. Lukášovi
Pekarovi osloviť projektanta, pozisťovať podmienky a náležitosti výstavby chodníka.
Uznesenie č. 08/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo program Hodových slávností a oslavy 630. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Dolná Breznica a výrobu propagačných materiálov, ktoré budú 30.06.2018 so
začiatkom o 15:00 hod.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 09/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 400 € pre novozaloženú členskú základňu
Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Dolná Breznica pre rok 2018.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Dolnej Breznici, dňa 12.03.2018
Zapísala: Mgr. Kalusová Eva
Ing. Lukáš Pekara
starosta obce
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