Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 14.12.2018 o 17:30 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Katarínu Jamborovú, Mgr. Janu
Gorelkovú, Ruženu Staňovú, Martina Sieklika, Vladimíra Gorelku, Milana Gabriša privítal
starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Dňa 14.12.2018 sa poslanec Jozef Burmek vzdal
poslaneckého mandátu, preto sľub zložila náhradníčka za poslanca Ing. Barbora Miščíová.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov určil Milana Gabriša
a Vladimíra Gorelku.
K bodu 3/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 14.12.2018 a doplnenie programu o body :
12/ žiadosť o odvolanie platby za hrobové miesto - Vajdík
13/ voľba predsedu a členov stavebnej komisie
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Správu z kontroly uznesení vypracovanú hlavnou kontrolórkou obce Ing. Annou Hoštákovou
prečítal Ing. Lukáš Pekara. Kontrolórka v správe konštatovala, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na rok 2019
a s návrhom viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 podľa prílohy.
K bodu 6/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Dolná Breznica na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020
a 2021. Hlavná kontrolórka obce vo svojej správe odporučila návrh viacročného rozpočtu na
roky 2020 a 2021 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na rok 2019 schváliť.
Tento rozpočet poslanci aj schválili.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch
podľa predloženej prílohy s úpravou poplatku za komunálny odpad . Starosta obce prítomným
objasnil situáciu s vývozom odpadu a predniesol obecnému zastupiteľstvu 3 situácie návrhu
na výšku poplatku za komunálne odpady, a to 19 €/osoba, 19,50 €/osoba alebo 20 €/osoba
a vysvetlil finančné dopady pri tom danom poplatku. Obecné zastupiteľstvo sa po
prerokovaní zhodlo na sume 19,50 €/osobu a následne poplatok aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č. 2/2018 podľa prílohy a následne
úpravu aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019 hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019 schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara prečítal prítomným žiadosť Agrofarmy s.r.o. o súčinnosť pri
zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovného revíru. Po prerokovaní sa obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o udelení splnomocnenia na zastupovanie v plnom rozsahu podľa zákona č.
274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a to vo veci: zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov (vlastníkov
poľovného revíru) podľa § 5 ods. 3 zákona. Toto plnomocenstvo sa udeľuje do 21.12.2018.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

K bodu 11/
Starosta obce prečítal žiadosť predsedkyne Rady školy pri MŠ Ing. Janky Drahutovej
o delegovanie nového člena Rady školy pri MŠ. Na návrh poslancov bola za člena zvolená
Mgr. Jana Gorelková.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Gorelková/

K bodu 12/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou Imricha Vajdíka o odvolanie platby za hrobové
miesto č. 265. Obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Vajdíka vyhodnotilo ako neopodstatnenú a
žiadosť neschválilo.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

K bodu 13/
Predseda stavebnej komisie Jozef Burmek sa vzdal mandátu poslanca a vzhľadom na to, sa
pristúpilo k voľbe nového predsedu stavebnej komisie. Za predsedkyňu bola zvolená Ing.
Barbora Miščíová.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

V diskusii pán Kadlec Ľubomír požiadal obecné zastupiteľstvo, aby sa zápisnice z obecného
zastupiteľstva roznášali starším občanom nad 70 rokov domov v tlačenej podobe. Obecné
zastupiteľstvo sa ešte nerozhodlo, akým spôsobom to bude riešiť. Ďalej pán Tibor Lencsés
žiadal o umiestnenie zrkadla pri odbočovaní doľava v smere z Lednických Rovní pri MŠ,
takisto o umiestnenie väčšieho zrkadla pri p. Kuvikovi, č. domu 68 a o umiestnenie ďalšieho
spomaľovača na ceste č. E 67/6 pri p. Ocinákovi, č. domu 49. Tieto pripomienky sa budú
riešiť v roku 2019.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 14.12.2018

Zapísala:

Ing. Janka Drahutová

Overovatelia zápisnice: Vladimír Gorelka

Milan Gabriš

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 14.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 14.12.2018 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici konštatuje, že zvolená náhradníčka za poslankyňu
Ing. Barbora Miščíová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 40/2018
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 14.12.2018 a doplnenie programu o body
12/ žiadosť o odvolanie platby za hrobové miesto - Vajdík
13/ voľba predsedu a členov stavebnej komisie
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadnutia.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo návrh rozpočtu na rok 2019 a strednodobý
výhľad na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo VZN č. 1/2019 s úpravou poplatku za
komunálny odpad na 19,50 €/osoba na rok
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 2/2018.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Agrofarmy s.r.o. o súčinnosť pri zvolaní valného
zhromaždenia vlastníkov poľovného revíru, a to schválením splnomocnenia na zvolanie
valného zhromaždenia do 21.12.2018.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo zvolilo člena Rady školy pri MŠ Dolná Breznica pani Mgr. Janu
Gorelkovú.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Gorelková/

Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica neschválilo žiadosť Imricha Vajdíka o odvolanie
platby za hrobové miesto.
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo zvolilo nového predsedu stavebnej komisie pani Ing. Barboru
Miščíovú. Ostatní poslanci budú členovia.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

