Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 13.08.2020 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Dolná
Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Katarínu Jamborovú, Vladimíra Gorelku,
Ing. Barboru Miščíovú a Milana Gabriša privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Ružena
Staňová, Martin Sieklik a Mgr. Jana Gorelková sa u starostu ospravedlnili.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Katarínu
Jamborovú a Ing. Barboru Miščíovú.
K bodu 3/
Pripomienky k programu obecného zastupiteľstva neboli podané. Nakoľko na zasadaní nebola
prítomná 3/5 väčšina poslancov, starosta vypustil bod 13 – Predaj nehnuteľného majetku obce
a nahradil ho – Žiadosť o príspevok. Rokovanie o predaji nehnuteľného majetku obce sa
presúva na najbližšie zastupiteľstvo. Doplnil ešte bod 15 – Bezúročná návratná finančná
výpomoc.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta prítomným prečítal správu kontrolórky Ing. Anny Hoštákovej z kontroly uznesení
(príloha č. 1) z predchádzajúceho zasadnutia konaného 28.05.2020. Kontrolórka v správe
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 (príloha č. 2). Následne obecné zastupiteľstvo
návrh aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Zmena v návrhu je v článku 3 bod 6. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej
činnosti je zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka zo stravy najneskôr do 13:30 hodiny
predchádzajúceho dňa, inak mu bude účtovaná strava. V tomto prípade si rodič môže
vyzdvihnúť stravu určenú pre jeho dieťa do obedára. Ďalej v článku 6 bod 1. Za pobyt dieťaťa
v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
1 dieťa vo výške 12,00 Eur. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo VZN 2/2020 aj schválilo
s úpravou času odhlasovania stravníka zo stravy z 13:30 h, na 14:00 h. Pri prerokovávaní sa
riešili dôvody zmeny odhlasovania. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pre vedúcu školskej
jedálne bude jednoduchšie pri takom počte detí (pre školský rok 2020/2021 je to 60 detí)
normovať jedlo deň vopred. Takisto sa zvýšil príspevok zákonného zástupcu z 10,00 Eur na
12,00 Eur. Roky sa tento príspevok nemenil, ceny za školské pomôcky stále stúpajú.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Na podnet p. Sieklika, ktorý sa sťažuje na nevhodné, hlučné, vulgárne správanie obyvateľov,
využívajúcich multifunkčné ihrisko, takisto na to, že mu často lopta dopadá na jeho pozemok,
sa riešilo dodržiavanie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. Pán Sieklik
navrhuje, že by bolo vhodné nadokryť multifunkčné ihrisko sieťou, aby sa zabránilo
prekopávaniu lopty na jeho pozemok a budovu MŠ. Takisto by bolo vhodné zaobstarať
v areáli sociálne zariadenie. Poslankyňa Miščíová konštatuje, že hluk z ihriska nevieme
ovplyvniť. Poslanec Gorelka hovorí, že by teda mohol správca častejšie prísť na ihrisko
a skontrolovať situáciu. Nikto si ale nevie predstaviť, že by tam mal niekto stáť a dohliadať na
ľudí po celý čas otváracej doby ihriska. Sociálne zariadenie sa zatiaľ neplánuje postaviť,
starosta hovorí, že skúsi zistiť, koľko by stál prenájom mobilnej toalety (Toi toi) a podľa toho
by sa rozhodlo ďalej. Obecné zastupiteľstvo s nadokrytím ihriska sieťou súhlasí. Starosta
hovorí, že nám to môže spraviť firma, ktorá budovala samotné ihrisko, ale ak si to spravíme
svojpomocne, vyjde to podstatne lacnejšie. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo
namontovanie siete nad multifunkčné ihrisko svojpomocne.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom zmluvy o zriadení vecného bremena. Firma
JAAS Slovakia s. r. o. vybudovala vodovod k rodinným dvojdomom, ktoré stavia v časti
Zábreh. Na základe minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.05.2020 sa dal
vyhotoviť návrh zmluvy. Obecné zastupiteľstvo k návrhu zmluvy nemá pripomienky
a následne zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 899/2020 aj
schválilo. Ako povinný z vecného bremena je Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020
61, v zastúpení Ing. Lukáš Pekara, investor JAAS Slovakia s.r.o., Šebešťanová 265,
v zastúpení Marek Jánošík a oprávnený z vecného bremena je Považská vodárenská
spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení Ing. Ján Balušík a Ing.
Jaroslav Lagiň.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
V tomto bode sa opätovne riešila komunikácia na parcele KNE 635. Nevieme sa pohnúť z
miesta, s dotknutými osobami sa nedá na ničom dohodnúť. V tomto prípade nebude iné
východisko, len urobiť cestu cez obecný pozemok, ako bola v minulosti okolo p. Šatkovej.
Pani Šatková hovorí, že jej budú chodiť autami aj pred domom aj za domom, veľmi sa tam
práši, keď prší je tam zas hrozné blato a treba to dať do poriadku. Starosta hovorí, že by sa
dala spraviť cesta aj s odvodnením do takého stavu, aby stačilo potom dať už len asfalt.
Poslanec Gabriš sa pýta, či by sa mohol dočasne na cestu použiť frézovaný asfalt.
Ďalej sa v tomto bode riešila miestna komunikácia okolo p. Sedláčka Michala KN-C č. 358/1
a KN-C č. 361/1 – časť KN-E 901/2 v k. ú. Dolná Breznica. Pán Sedláček dal v minulosti
vyhotoviť na pozemky geometrický plán. Poslankyňa Miščíová hovorí, že aby to mohlo
„fungovať“ ako cesta musia tam byť výhybne a otoč. Gorelka hovorí, že treba osloviť
dotknuté osoby, či s tým súhlasia. Starosta následne poukázal na to, že treba dať aspoň
vyhotoviť projekt, kde budú nakreslené výhybne a otoč, aby sa presne vedelo, ktoré osoby
osloviť. Ďalej navrhol dať zapísať už vyhotovený geometrický plán č. 56/2015 Ing.
Jaroslavom Klínovským na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor a potom by sa oslovili
dotknuté osoby. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo zápis geometrického plánu
a následné stretnutie dotknutých osôb.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo vysporiadanie obecnej cesty, konkrétne parciel č.
KNE 505/11 a 505/110. Parcela KNE 505/11 o výmere 41 m2 je stále zapísaná na pôvodných
spoluvlastníkov. Starosta prítomných oboznámil, že stačí čestné prehlásenie dotknutých osôb
a pozemok sa zapíše ako obecná cesta osvedčením. Dotknuté osoby s tým súhlasia.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo kúpou pozemku parcely č. KNE 505/110 orná pôda
o výmere 45 m2, katastrálne územie Dolná Breznica, vo vlastníctve p. Miroslava Gabriša, nar.
10.06.1955, bytom Komenského 1642/23, 020 01 Púchov v podieli 11/12 a p. Mariana
Gerega, nar. 17.08.1954, bytom Ivana Krasku 489/18,020 01 Púchov v podieli 1/12. Obec
Dolná Breznica má záujem uvedenú parcelu odkúpiť. Poslanci k uvedenému nemali žiadne
pripomienky, s kúpou súhlasia. Kúpna cena za pozemok je vo výške 1,00 Eur/m2, spolu je to
výške 45,00 Eur. Ostatné vzniknuté náklady hradí obec.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11/
Starosta prítomných informoval, že je možnosť zapojiť sa do projektu – Nabíjacie stanice na
elektromobily. Po prerokovávaní sa obecné zastupiteľstvo zhodlo, že nie sme turistická oblasť
a nemáme v obci majiteľov takýchto vozidiel, a teda neschválilo zapojenie sa do tohto
projektu.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 4

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
V tomto bode sa riešil odpredaj hnuteľného majetku obce, konkrétne výsuvného rebríka,
dosiek, miešačky a hasičského automobilu LIAZ. Uvedený majetok sa nevyužíva obcou ani
obyvateľmi už dlhšie, na rebríku sa nerobili revízie, majetok zbytočne chátra a ničí sa.
Starosta teda navrhuje uvedený majetok odpredať za ceny zodpovedajúce stavu, prípadne
zverejniť ponuku na internete a odpredať tomu, kto dá viac.
Hlasovanie:
K bodu 13/

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Martina Havránka, ktorý sa na obec obracia
s prosbou o príspevok na kúpu zariadenia na liečbu klieštikovosti včiel. Tento prístroj by
slúžil pre včelárov v lokalite lednicko-rovňanskej doliny združených v Slovenskom zväze
včelárov. Starosta hovorí, že v tomto zväze sú aj včelári z Dolnej Breznice. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo schválilo p. Havránkovi príspevok vo výške 100,00 Eur.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo konanie Hodových slávností dňa 5. septembra
2020. V momentálnej situácii sú povolené akcie s počtom osôb do 1000, avšak nedoporučuje
sa ich organizovať. Je veľa požiadaviek a kritérií, ktoré treba splniť pri takýchto podujatiach.
Bolo by to organizačne náročné, a aj v rámci ochrany zdravia našich občanov obecné
zastupiteľstvo ruší konanie Hodových slávností v obci Dolná Breznica dňa 05.09.2020 ako aj
všetky kultúrno-spoločenské akcie konané obcou do konca roka 2020. Dotáciu, ktorú obec
získala z Trenčianskeho samosprávneho kraja na Hodové slávnosti, obec vráti.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 15/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo možnosťou získať od štátu návratnú finančnú výpomoc na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Pre našu obec to
predstavuje finančné prostriedky vo výške 20 759,00 Eur. Je to bezúročná pôžička, ktorá sa
začne splácať v roku 2024. Starosta vysvetľuje, že je možné použiť ju aj na kapitálové
výdavky. Financie by sa použili na výstavbu hasičskej zbrojnice. Po prerokovaní obecné
zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne
V tomto bode sa vyjadril p. Jambor, ktorý nesúhlasí s cenou pozemku, ktorú mu navrhuje
obec. Jedná sa o časť pozemku KNC 441/1 o výmere 640 m2, o ktorú má p. Jambor záujem.
Cena 2,00 Eur/m2 sa mu zdá vysoká. Žiada poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa išli

pozrieť na tvar miesta osobne, v akom stave sa pozemok nachádza, v akom je to brehu
a následne cenu prehodnotiť. O daný pozemok sa dlhé roky stará, užíva ho a udržuje.
Ďalej prítomným prečítal svoju korešpondenciu s obcou ešte z minulosti. Žiadal vysvetlenie
k niektorým veciam, ktoré mu neboli jasné. Išlo o drobnú stavbu na obecnom pozemku pred
p. Glebom Kravčenkom.
Ďalej p. Šatková žiada, aby sa pokosil obecný pozemok za pozemkom jej syna Františka.
Starosta prisľúbil, že v najbližšej dobe sa to pokosí.
Starosta poslancov ďalej informoval o finančnej situácii obce, hovorí, že sa to zlepšilo a
chýba toľko prostriedkov, o koľko žiadame výpomoc, teda 20 759,00. Žiadalo sa o dotáciu
z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na platy MŠ. Vladimír Gorelka sa pýta, či by sa znova
nepodala žiadosť na obnovu Domu smútku, lebo je v katastrofálnom stave. Starosta hovorí, že
zatiaľ nebola vyhlásená výzva. Ďalej informoval, že zostatok úveru je 2000,00 Eur. Pri
daniach z nehnuteľností máme vysokú sadzbu za ostatnú plochu, na najbližšom zastupiteľstve
chce túto sadzbu pri schvaľovaní VZN znížiť. Bude treba dokúpiť kompostéry, aby mala obec
pokrytých 100 % obyvateľov na triedenie bio odpadu. Mgr. Katarína Jamborová žiada, aby
bol upozornený p. Rudolf Kozák, aby nepálil na svojom pozemku gumy, šíri sa odtiaľ
neznesiteľný dym.

V Dolnej Breznici, dňa 13.08.2020
Zapísala:
Ing. Janka Drahutová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Jamborová

…....................................

Ing. Barbora Miščíová

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 13.08.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 13.08.2020 tieto
uznesenia:

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 13.08.2020 a nahradenie bodu
13 – Predaj nehnuteľného majetku obce za – Žiadosť o príspevok a doplnenie bodu
15 – Bezúročná návratná finančná výpomoc
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavnej

kontrolórky

z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia konaného dňa
28.05.2020.

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2020.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje zámer namontovať sieť nad multifunkčné
ihrisko svojpomocne.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
č. 899/2020. Ako povinný z vecného bremena je Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61,
020 61, v zastúpení Ing. Lukáš Pekara, investor JAAS Slovakia s.r.o., Šebešťanová 265,
v zastúpení Marek Jánošík a oprávnený z vecného bremena je Považská vodárenská
spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení Ing. Ján Balušík a Ing.
Jaroslav Lagiň.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer dať zapísať geometrický plán č. 56/2015 vyhotovený
Ing. Jaroslavom Klínovským na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor. Vzniknuté náklady
znáša obec.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku parcela č. KNE 505/110 orná pôda o výmere
45 m2, katastrálne územie Dolná Breznica, vo vlastníctve p. Miroslava Gabriša, nar.
10.06.1955, bytom Komenského 1642/23, 020 01 Púchov v podieli 11/12 a p. Mariana
Gerega, nar. 17.08.1954, bytom Ivana Krasku 489/18, 020 01 Púchov v podieli 1/12. Kúpna
cena za pozemok je vo výške 1,00 Eur/m2, spolu je to výške 45,00 Eur. Ostatné vzniknuté
náklady hradí obec.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zapojenie sa do projektu – nabíjacie stanice pre
elektromobily.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 4

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku obce, konkrétne výsuvného
rebríka, dosiek, miešačky a hasičského automobilu Liaz.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok p. Martinovi Havránkovi (člen Slovenského zväzu
včelárov) vo výške 100,00 Eur na kúpu zariadenia na liečbu klieštikovosti včiel.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje, že sa dňa 05.09.2020 Hodové slávnosti
konať nebudú. Takisto sa rušia všetky obecné kultúrno-spoločenské akcie do konca roka
2020.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje podanie žiadosti o bezúročnú návratnú
finančnú výpomoc pre obec na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 vo výške 20 759,00 Eur.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

