Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 14.12.2017 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, Cocher Ľuboš, Ing. Miščíová
Barbora privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara.
K bodu 2/
Za zapisovateľku určil starosta obce Mgr. Evu Kalusovú a za overovateľov zápisnice určil:
Mgr. Jamborová Katarína, PaedDr. Lencsésová Anna
K bodu 3A/
Doplnenie programu o body:
3B /Kontrola uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
6B/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Dolná Breznica
8/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 v obci Dolná Breznica
Hlasovanie za doplnenie a schválenie programu obecného zastupiteľstva 14.12.2017.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3B/
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/
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu na rok 2018 a s návrhom
viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020 podľa prílohy.
Zároveň starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Dolná Breznica na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020. Hlavná
kontrolórka obce v svojej správe odporučila zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu
na roky 2019 a 2020 a návrh rozpočtu obce na rok 2018 schváliť.
Tento rozpočet poslanci schválili.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať obecné pozemky 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 č. 405 v katastrálnom území Dolná
Breznica, navrhovaná cena je 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: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Vítka Jozefa, ktorý má záujem odkúpiť
pozemok KN E 91/12 orná pôda o výmere 79 m2 , zapísaných na LV č. 405 v k. ú. Dolná
Breznica. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že tento pozemok doteraz
využívali všetci obyvatelia bytovky č. 26 ako verejné priestranstvo. Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí s odpredajom pozemku p. Vítkovi.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku KN E 91/12 orná pôda o výmere 79 m2,
zapísaných na LV č. 405 v k. ú. Dolná Breznica obchodnou verejnou súťažou za
nasledovných podmienok :
- obec dá vypracovať geometrický plán a znalecký posudok, ktorých náklady bude neskôr
znášať víťaz obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6A/
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 1 o obecných poplatkoch podľa predloženej
prílohy.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Ing. Miščíová/

K bodu 6B/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou č. 1 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
- návrh zmena poplatku za komunálny odpad zo sumy 20,- € na 19,- €/ osobu a rok
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu č. 1 Smernica o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ruší smernicu č. 1/2013 Smernica
o verejnom obstarávaní. Starosta obce Ing. Lukáš Pekara informoval obecné zastupiteľstvo
o zakúpení licencie na verejné obstarávania od spoločnosti Tendernet spol. s r. o. za 250,- €
na celý rok.
K bodu 8/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 14.12.2017

Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jamborová

PaedDr.Lencsésová

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 14.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 14.12.2017 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 52/2017
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 14.12.2017 a doplnenie programu o body:
3B/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
6B/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
8/ Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadania.
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky
2019 a 2020 podľa prílohy.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať obecné pozemky 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 č. 405 v k. ú. Dolná Breznica,
navrhovaná cena je 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: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Jozefa Vítka odkúpiť pozemok KN E 91/12 orná
pôda o výmere 79 m2, zapísaných na LV č. 405 v k. ú. Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku KN E 91/12 orná pôda o výmere 79 m2,
zapísaných 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
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č.1 o obecných poplatkoch podľa predloženej
prílohy.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou č. 1 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Schválilo úpravu
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 19,- € na osobu a rok.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu č. 1 Smernica o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ruší smernicu č. 1/2013 Smernica
o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Obecné
zastupiteľstvo schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Dolnej Breznici, dňa 14.12.2017
Zapísala: Mgr. Kalusová Eva
Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

