Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 31.01.2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / Jamborová, Miščíová, Lencsésová, Jurgová,
Burmek, Cocher / privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Za overovateľov určil p. Burmeka
Jozefa a p. Jurgovú Irenu.
K bodu 2/
Hlasovanie za program zastupiteľstva 31.01.2017
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predžalobnú výzvu – posledný pokus o zmier, kde Kocan
advisory, s. r. o. ako právny zástupca spoločnosti BANKBROKER, a. s. so sídlom Tatranská
Lomnica 14575, Vysoké Tatry na základe dohodnutej spolupráce na realizácií projektu
„Výstavba nájomných bytov v Dolnej Breznici„ spoločnosť BANKBROKER, a. s. dňa
02.09.2014 uhradila obci Dolná Breznica sumu vo výške 2.700,- EUR . Predmetné
prostriedky mala obec na základe dohody použiť na úhradu nákladov obce spojených
s vykonaním auditu, ktorý bolo potrebné vykonať za účelom získania financovania projektu
od Štátneho fondu rozvoja bývania.
S ohľadom na skutočnosť, že uvedená spolupráca na realizácií predmetného projektu sa
skončila, obci Dolná Breznica vznikol záväzok vrátiť spoločnosti BANKBROKER, a. s. sumu
vo výške 2.700,- €.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dolná Breznica, zapísaných na Liste vlastníctva č. 1442 ako:
pozemok KN C 1023/2 o výmere 1000 m2 – zastavané plochy a nádvorie
pozemok KN C 1023/3 o výmere 760 m2 – zastavané plochy a nádvorie
Kúpna cena za každý pozemok je 1,- € (jedno euro). Cena spolu 2,- €
Nehnuteľnosti sú vedené ako pozemky, na ktorých je postavená inžinierska stavba– cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, nekryté parkovisko a ich súčasti.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo odkúpením pozemku KN E 505/109 orná pôda o výmere
165 m2 – zapísaná na LV č. 889 v k. ú. Dolná Breznica za cenu 0,13 € /1m2 od p.
Gabrišovej Dariny, bytom Lednické Rovne, Športová 171/10. Celková cena predstavuje
21,45 €. Predmetný pozemok slúži ako miestna komunikácia, o ktorú sa obec riadne stará
a udržiava ju.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 6/
Starosta obce informoval poslancov o šití dolnobreznického kroja. P. Šatková doniesla ukázať
konečnú výšivku na rukávce kroja. Poslanci odsúhlasili sumu vo výške 800,- €, ktorou obec
prispeje na výrobu 10 kusov dolnobreznického kroja.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov prípadom hodným osobitného
zreteľa, predaj parcely KN C 416/2 orná pôda o výmere 532 m2 a parcely KN C 417/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 zapísaných na LV č. 1201 v kat. území Dolná
Breznica za cenu 0,39 €/m2 spolu 225,42 € pani Oľge Geregovej, a manželovi Ernestovi
Geregovi, bytom Dolná Breznica 7 v podiele 1/1. Uvedené pozemky užívajú manželia viac
ako 30 rokov, majú ich oplotené a riadne sa o ne starajú.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov prípadom hodným osobitného
zreteľa, predaj parcely KN C 758/4 záhrady o výmere 982 m2, zapísaný na LV č. 1201 v kat.
území Dolná Breznica za cenu 1,31 € /m2, spolu 1286,42 € pani Oľge Geregovej, a manželovi
Ernestovi Geregovi, bytom Dolná Breznica 7 v podiele 1/1. Uvedené pozemky užívajú
manželia viac ako 30 rokov, majú ich oplotené a riadne sa o ne starajú.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku prípadom hodným osobitného
zreteľa, predaj parcely KN C 444/2, záhrady o výmere 317 m2 zapísaného na LV č. 405 v k.
ú. Dolná Breznica za cenu 1,55 €/m2, spolu 491,35 € pánovi Dorotčinovi Gejzovi a manželke
v podiele 1/1. Uvedený pozemok manželia užívajú viac ako 30 rokov, majú ho oplotený a
riadne sa oň starajú.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj prípadom hodným osobitného zreteľa budovu
bývalého obecného úradu so súpisným číslom 146, postavenú na KN C 168/1 zapísanú na LV
č. 405 v podiele 1/1 a parcelu KN E 17/3 záhrady o výmere 238 m2 v podiele 1/2 zapísanú na
LV č. 1181 v k. ú. Dolná Breznica za cenu spolu 3.500,- € v 14 splátkach po 250,- € mesačne
pani Milade Šimovej, bytom Dolná Breznica 145. Menovaná už viac ako 20 rokov budovu
užíva, nachádza sa v jej dvore pri jej rodinnom dome.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č. 1 na rok 2017 podľa prílohy.
Túto prílohu schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11 /
Nakoniec starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej príprave prác pred
rekonštrukciou kuchyne a kultúrneho domu, ktorá má začať v marci.
Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

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

Overovatelia zápisnice: Burmek Jozef

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

Jurgová Irena

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 31.01.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 31.01.2017 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 1/2017
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 31.01.2017.
Hlasovanie : Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uhradiť sumu vo výške
2.700,- €
spoločnosti
BANKBROKER, a. s. so sídlom Tatranská Lomnica 14575, Vysoké Tatry na základe
dohodnutej spolupráce na realizácií projektu „Výstavba nájomných bytov v Dolnej Breznici„
Avšak s ohľadom na skutočnosť, že uvedená spolupráca na realizácií predmetného projektu sa
skončila, obci Dolná Breznica vznikol záväzok vrátiť uvedenú sumu v plnej výške.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku KN E 505/109 orná pôda o výmere 165
m2 – zapísaná na LV č. 889 v k. ú. Dolná Breznica za cenu 0,13 €/1m2 od p. Gabrišovej
Dariny, bytom Lednické Rovne, Športová 171/10. Celková cena predstavuje 21,45 €.
Predmetný pozemok slúži ako miestna komunikácia, o ktorú sa obec riadne stará a udržiava
ju.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dolná Breznica, zapísaných na LV č. 1442 ako:
pozemok KN C 1023/2 o výmere 1000 m2 – zastavané plochy a nádvorie
pozemok KN C 1023/3 o výmere 760 m2 – zastavané plochy a nádvorie
Kúpna cena za každý pozemok je 1,- € (jedno euro). Cena spolu 2,- €.
Nehnuteľnosti sú vedené ako pozemky, na ktorých je postavená inžinierska stavba– cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, nekryté parkovisko a ich súčasti.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu vo výške 800,- €, ktorou prispeje na ušitie 10 kusov
dolnobreznického kroja.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov prípadom hodným osobitného
zreteľa, predaj parcely KN C 416/2 orná pôda o výmere 532 m2 a parcely KN C 417/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 zapísaných na LV č. 1201 v kat. území Dolná
Breznica za cenu 0,39 €/m2 spolu 225,42 € pani Oľge Geregovej a manželovi Ernestovi
Geregovi, bytom Dolná Breznica 7 v podiele 1/1. Uvedené pozemky užívajú manželia viac
ako 30 rokov, majú ich oplotené a riadne sa o ne starajú.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných pozemkov prípadom hodným
osobitného zreteľa, predaj parcely KN-C 758/4 záhrady o výmere 982 m2, zapísaný na LV č.
1201 v kat. území Dolná Breznica za cenu 1,31 € /m2, spolu 1286,42 € pani Oľge Geregovej,
nar. 28.1.1932 a manželovi Ernestovi Geregovi, nar. 28.5.1930, bytom Dolná Breznica 7
v podiele 1/1. Uvedené pozemky užívajú manželia viac ako 30 rokov, majú ich oplotené
a riadne sa o ne starajú.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku prípadom hodným osobitného
zreteľa, predaj parcely KN C 444/2 „ záhrady “ o výmere 317 m2 zapísaného na LV č. 405
v k. ú. Dolná Breznica za cenu 1,55 € / m2, spolu 491,35 € pánovi Dorotčinovi Gejzovi
a manželke v podiele 1/1. Uvedený pozemok manželia užívajú viac ako 30 rokov, majú ho
oplotený a riadne sa oň starajú.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj prípadom hodným osobitného zreteľa budovu
bývalého obecného úradu so súpisným číslom 146, postavenú na KN C 168/1 zapísanú na LV
č. 405 v podiele 1/1 a parcelu KN E 17/3 záhrady o výmere 238 m2 v podiele 1/2 zapísanej na
LV č. 1181 v k. ú. Dolná Breznica za cenu spolu 3.500,- € v 14 splátkach po 250,- € mesačne
pani Milade Šimovej, bytom Dolná Breznica 145. Menovaná už viac ako 20 rokov budovu
užíva, nachádza sa v jej dvore pri jej rodinnom dome.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.10/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2017 podľa prílohy.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

V Dolnej Breznici, dňa 01.02.2017
Zapísala: Mgr. Kalusová Eva

Zdržal sa: 0

