Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 18.11.2020 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu
Dolná Breznica

K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Katarínu Jamborovú, Vladimíra Gorelku,
Milana Gabriša a Mgr. Jana Gorelkovú privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Ružena
Staňová a Martin Sieklik sa u starostu ospravedlnili. Ing. Barbora Miščíová sa ospravedlnila,
že príde neskôr.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov zápisnice určil Vladimíra
Gorelku a Milana Gabriša.
K bodu 3/
Pripomienky k programu obecného zastupiteľstva neboli podané. Starosta doplnil ešte bod 10
– Žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu
kotolne.
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 dňa 13.08.2020. Kontrolórka v správe
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
O 17:39 hod. prišla na zasadnutie poslankyňa Ing. Barbora Miščíová.
K bodu 5/
Starosta prítomným prečítal správu z overenia účtovnej závierky za rok 2019, ktorú
vyhotovila audítorka Ing. Zuzana Šelingová. Starosta odporučil poslancom správu vziať na
vedomie.

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo majetkovo právnym vysporiadaním miestnej komunikácie
na Zábreh - v časti od rodinného domu č. 382 po rodinný dom č. 278. Miestna komunikácia je
momentálne vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu.
Dal sa vyhotoviť geometrický plán, ktorý vypracoval Ing. Jaroslav Klínovský pod číslom
77/2020. Vznikli parcely KN C 1032/1 a KN C 1032/3. Prvú parcelu KN C 1032/1 je možné
previesť do majetku obce delimitáciou, druhú parcelu KN C 1032/3 je potrebné odkúpiť.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo podanie žiadosti o delimitáciu parcely KN C
1032/1, žiadosť o odkúpenie parcely KN C 1032/3 sa zatiaľ podávať nebude.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
a) obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou stavebníka Ing. Daniela Dzurka, Majerská
178, 020 61 Lednické Rovne a Kamila Baláža, Uhrovecká 54/46, 020 61 Lednické Rovne v
zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom o
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych
sietí (voda a elektrika) na obecných pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, a to: parcely KN C 1023/2 a KN E 118 zapísaných na
liste vlastníctva č. 405 vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor. Po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b) obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou stavebníka Ing. Daniela Dzurka, Majerská
178, 020 61 Lednické Rovne a Kamila Baláža, Uhrovecká 54/46, 020 61 Lednické Rovne v
zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom o
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vybudovanie vjazdu
s udelením trvalého práva prechodu a prejazdu na obecnom pozemku nachádzajúcom sa v
katastrálnom území Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, a to: parcely KN C 1023/2 a KN E
118 zapísaných na liste vlastníctva č. 405 vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny
odbor. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo žiadosti nevyhovelo a uzavretie zmluvy o
budúcej zmluve neschválilo.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 2 /Gorelka,
Miščíová/

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou stavebníka Ing. Daniela Dzurka, Majerská 178,
020 61 Lednické Rovne a Kamila Baláža, Uhrovecká 54/46, 020 61 Lednické Rovne v
zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
o poskytnutie územno-plánovacej informácie na pozemku KN C 801/37 o výmere 2 660 m2,
803/18 o výmere 175 m2 (rodinné domy), KN E 118 (vjazd, prístupová komunikácia) k. ú.
Dolná Breznica a súčasne k odňatiu poľnohosp. pôdy na požadovanú výstavbu. Zámer je
výstavba 6 bytových jednotiek formou 4 samostatne stojacích rodinných domov, z toho budú
2 x samostatne stojace domy a 2 x dvojdomy. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
výstavby, obec nemá iný investičný zámer na uvedených pozemkoch. Obec Dolná Breznica
nemá schválený územný plán.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
a) Ing. Tomáš Medňanský, bytom Požiarna 1637/5, 020 01 Púchov, požiadal o odkúpenie
pozemku parcela KN-C 441/1 trvalý trávny porast o výmere 645 m2 podľa geometrického
plánu č. 63/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský. Zámer na predaj pozemku bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemku parcela KN C 441/1 prípadom hodným osobitného zreteľa za cenu 2 €/m2, pánovi
Ing. Tomášovi Medňanskému. Náklady na prevod pozemku bude znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b) Pán Gejza Dorotčin, bytom Súhradka 203, 020 61 Lednické Rovne a manželka Jozefína
Dorotčinová, rod. Tomanicová, nar.: 20.05.1941, bytom Súhradka 203, 020 61 Lednické
Rovne požiadali o odkúpenie pozemku novovzniknutej parcely KN C 441/5 trvalý trávny
porast o výmere 5 m2 podľa geometrického plánu č. 63/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav
Klínovský, v katastrálnom území Dolná Breznica. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer
odpredať pozemok vo vlastníctve obce kupujúcim p. Gejzovi Dorotčinovi a manželke
Jozefíne Dorotčinovej, rod. Tomanicovej, prípadom hodným osobitného zreteľa za cenu 2

€/m2, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý majú žiadatelia viac ako 20 rokov oplotený,
pravidelne ho udržujú, kosia a starajú sa oň. Náklady na prevod pozemku budú znášať
kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) Pán Ján Krejča, bytom Dolná Breznica 247, požiadal o odkúpenie parcely KN-C 399/2
záhrada o výmere 869 m2. Uvedenú parcelu užíva viac ako záhradu 20 rokov, má ju oplotenú,
nachádza sa za jeho rodinným domom. Zámer na predaj pozemku bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 28.05.2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku prípadom
hodným osobitného zreteľa za cenu vo 5 €/m2. Náklady na prevod pozemku bude znášať
kupujúci.
d) Pán Jozef Cyprian, bytom Horná Breznica 81 požiadal o odkúpenie časti pozemku parcela
KN-E 123/604, KN-E 55/9 a KN-E 55/207 v k. ú. Dolná Breznica. Geometrickým plánom č.
44/2020, ktorý vyhotovil Ing. Štefan Jantoš vznikol z parcely KN-E 123/604 diel 9 o výmere
88 m2 a diel 10 o výmere 236 m2. Z parcely KN-E 55/9 vznikol diel 6 o výmere 26 m2 a diel 7
o výmere 60 m2. Z parcely KN-E 55/207 vznikol diel 8 o výmere 27 m2 a novovytvorená
parcela KN-C 194/1 o výmere 10 m2, ktoré chce odkúpiť. Zámer na predaj pozemkov bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
uvedených pozemkov. Náklady na prevod pozemku bude znášať kupujúci.
e) Pán Ladislav Kozáček, bytom Dolná Breznica 172, 020 61 Dolná Breznica, žiada obec
o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN-E 123/404. Geometrickým plánom č. 100/2020,
ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský, vznikli z parcely KN-E123/404 diel 3 o výmere 55
m2 a diel 4 o výmere 79 m2. Pán Kozáček má záujem o diel 4 o výmere 79 m2. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce prípadom hodným
osobitného zreteľa za cenu 2 €/m2, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý má pán Kozáček za
rodinným domom, má ho viac ako 20 rokov oplotený, stará sa o oň, kosí a udržuje. Obec inak
nevie uvedený pozemok využiť. Náklady na prevod pozemku bude znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

f) Pán Michal Dubový a manželka Monika Dubová, rod. Kozáčková, bytom Dolná Breznica
172, 020 61 Dolná Breznica, požiadali obec o odkúpenie časti pozemku parcela č. KN-E
123/404. Geometrickým plánom č. 100/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský vznikli
z parcely KN-E123/404 diel 3 o výmere 55 m2 a diel 4 o výmere 79 m2. Pán Dubový s
manželkou má záujem o diel 3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredať pozemok vo
vlastníctve obce prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý
majú žiadatelia za rodinným domom, majú ho oplotený, starajú sa oň, kosia a udržujú. Obec
uvedený pozemok nevie inak využiť. Náklady na prevod pozemku budú znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

g) Pán Gleb Kravčenko, v zastúpení pánom Dimčo Vasilev Dimčev, žiada Obec Dolná
Breznica o predaj časti pozemku KN-E 635 o výmere cca 10 m2. Jedná sa o pozemok, ktorý
sa nachádza pred rodinným domom p. Kravčenka č. 70, konkrétne pred vstupnou bránou do
dvora. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že nechcú predávať časti miestnej
komunikácie, pretože sú pre obec dôležité. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosť p.
Kravčenka neschválilo.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
V tomto bode sa prerokovávalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
Environmentálny fond na výmenu kotlov a rekonštrukciu kotolne na obecnom úrade. Pôvodné
kotly na pevné palivo by sa vymenili za kotly na pelety a prerobila by sa kotolňa. Táto
rekonštrukcia je potrebná z dôvodu nedostatočného vykurovania budovy OcÚ a budovy MŠ
a taktiež na zjednodušenie si práce pri kúrení. Kurič by nemusel chodiť zakurovať v noci, ale
kotly by sa zapínali automaticky podľa nastavenia. Za podanie žiadosti by obec zaplatila 900
eur + DPH a po úspešnom schválení žiadosti si firma, ktorá vyhotoví a podá žiadosť účtuje 3
% z poskytnutej sumy. Poslanec Gorelka sa pýta, či by nebolo jednoduchšie upraviť kotly na
splynovanie tak, ako majú v skutočnosti aj kúriť. Starosta hovorí, že aj tak by to dve budovy
neutiahlo. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo podanie žiadosti schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne
Starosta prítomných informoval, že už prišli na účet peniaze na dokončenie vodovodu, ktoré
boli obci schválené z Environmentálneho fondu. Spoluúčasť obce pri realizácii vodovodu je
17 805,27 Eur. V decembri sa začne prvá etapa realizácie.
V Dolnej Breznici, dňa 18.11.2020

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 18.11.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 18.11.2020 tieto
uznesenia:

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 18.11.2020 a doplnenie bodu 10
– Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu
kotolne
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu hlavnej

kontrolórky

z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia konaného dňa
13.08.2020.

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie správu audítorky Ing. Zuzany
Šelingovej z overenia účtovnej závierky za rok 2019.

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond, Búdková
36, 817 15 Bratislava, o delimitáciu pozemku parcela č. KN C 1032/1 zastavaná plocha a
nádvorie, ktorý vznikol vyhotovením geometrického plánu č. 77/2020 Ing. Jaroslavom
Klínovským, do vlastníctva obce.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve so
stavebníkmi Ing. Daniel Dzurko, Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne a Kamil Baláž,
Uhrovecká 54/46, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov

mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom na uloženie inžinierskych sietí (voda a elektrika) na
obecných pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Breznica, obec Dolná
Breznica, a to: parcely KN C 1023/2 a KN E 118 zapísaných na liste vlastníctva č. 405
vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve so
stavebníkmi Ing. Daniel Dzurko, Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne a Kamil Baláž,
Uhrovecká 54/46, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov
mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom o zriadení vecného bremena na vybudovanie vjazdu
s udelením trvalého práva prechodu a prejazdu na obecnom pozemku nachádzajúcom sa v
katastrálnom území Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, a to: parcely KN C 1023/2 a KN E
118 zapísaných na liste vlastníctva č. 405 vedených Okresným úradom Púchov, katastrálny
odbor.
Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 2
/Gorelka, Miščíová/

Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou o poskytnutie územno-plánovacej informácie
na zámer výstavby 6 bytových jednotiek formou 4 samostatne stojacích rodinných domov,
z toho budú 2 x samostatne stojace domy a 2 x dvojdomy pre stavebníkov Ing. Daniela
Dzurka, Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne a Kamila Baláža, Uhrovecká 54/46, 020 61
Lednické Rovne v zastúpení spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41
Dubnica nad Váhom na pozemkoch KN C 801/37 o výmere 2 660 m2, KN C 803/18 o výmere
175 m (rodinné domy), KN E 118 (vjazd, prístupová komunikácia) k. ú. Dolná Breznica.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby stavebníkov, obec nemá iný investičný
zámer na uvedených pozemkoch. Obec Dolná Breznica nemá schválený územný plán.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 46/2020

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje predaj obecného pozemku parcela KN-C
441/1 trvalý trávny porast o výmere 645 m2, zapísaného na LV č. 405 v k. ú. Dolná Breznica,
podľa geometrického plánu č. 63/2020, ktorý vypracoval Ing. Jaroslav Klínovský, prípadom
hodným osobitného zreteľa, pánovi Ing. Tomášovi Medňanskému, narodenému 9.9.1987,
bytom Požiarna 1637/5, Púchov, v podiele 1/1 za cenu 2 €/m2. Uvedený pozemok sa nachádza
za jeho parcelou, ako celok nie je udržiavaný, tráva nekosená, stromy choré, a keďže on už
stromy na pozemku má, rád by parcelu skultivoval a zamedzil prenosu nákazy na svoje
stromy. Zámer predaja pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2020.
Náklady na prevod pozemku bude znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje zámer odpredať obecný pozemok,
novovzniknutú parcelu KN C 441/5 trvalý trávnatý porast, o výmere 5 m2 podľa
geometrického plánu č. 63/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský, v katastrálnom
území Dolná Breznica, pánovi Gejzovi Dorotčinovi, nar.: 21.05.1943, bytom Súhradka 203,
020 61 Lednické Rovne a manželke Jozefíne Dorotčinovej, rod. Tomanicovej, nar.:
20.05.1941, bytom Súhradka 203, 020 61 Lednické Rovne, v podiele 1/1, prípadom hodným
osobitného zreteľa za cenu 2 €/m2, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý majú žiadatelia viac
ako 20 rokov oplotený, pravidelne ho udržujú, kosia a starajú sa oň. Náklady na prevod
pozemku budú znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje predaj obecného pozemku parcela KN-C
399/2 záhrada o výmere 869 m2, zapísaný na LV č. 1201 v k. ú. Dolná Breznica prípadom
hodným osobitného zreteľa pánovi Jánovi Krejčovi, narodenému 9.12.1965, bytom Dolná
Breznica 247, v podiele 1/1 za cenu 5 €/m2. Uvedenú parcelu užíva ako záhradu 20 rokov, má
ju oplotenú, nachádza sa za jeho rodinným domom. Zámer predaja pozemku bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2020. Náklady na prevod znáša kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49/2020
Obecné

zastupiteľstvo

v Dolnej

Breznici

schvaľuje

predaj

obecných

pozemkov,

novovzniknutých parciel podľa geometrického plánu č. 44/2020, ktorý vyhotovil Ing. Štefan
Jantoš, z parcely KN-E 123/604 diel 9 o výmere 88 m2 a diel 10 o výmere 236 m2, z parcely
KN-E 55/9 vznikol diel 6 o výmere 26 m2 a diel 7 o výmere 60 m2, z parcely KN-E 55/207
vznikol diel 8 o výmere 27 m2 a novovytvorená parcela KN-C 194/1 o výmere 10 m2
(pôvodné parcely sú zapísané na LV č. 405 a 1201 v k. ú. Dolná Breznica), prípadom hodným
osobitného zreteľa pánovi Jozefovi Cyprianovi, narodenému 23.10.1976, bytom Horná
Breznica 81 v podiele 1/1 za cenu 2 €/m2. Sú to parcely, ktoré sa nachádzajú okolo jeho
rodinného domu č. 199, má ich viac ako 30 rokov oplotené, riadne sa o ne stará a udržiava
ich. Zámer predaja pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.05.2020.
Náklady na prevod pozemku budú znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje zámer odpredať časť obecného pozemku
parcela č. KN-E 123/404, konkrétne diel 4 o výmere 79 m2 podľa geometrického plánu č.
100/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský, pánovi Ladislavovi Kozáčkovi,
narodenému: 19.07.1953, bytom Dolná Breznica 173, 020 61 Dolná Breznica, prípadom
hodným osobitného zreteľa, za cenu 2 €/m2, v podiele 1/1, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý
má pán Kozáček za rodinným domom, má ho viac ako 20 rokov oplotený, stará sa o oň, kosí
a udržuje. Obec inak nevie uvedený pozemok využiť. Náklady na prevod pozemku bude
znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje zámer odpredať časť obecného pozemku
parcela č. KN-E 123/404, konkrétne diel 3 o výmere 55 m2, ktorý vznikol geometrickým
plánom č. 100/2020, ktorý vyhotovil Ing. Jaroslav Klínovský, pánovi Michalovi Dubovému,
narodenému: 30.12.1978, bytom Dolná Breznica 172, 020 61 Dolná Breznica a manželke
Monike Dubovej, rod. Kozáčkovej, nar.: 01.04.1981, bytom Dolná Breznica 172, 020 61

Dolná Breznica, v podiele 1/1, za cenu 2 €/m2,

prípadom hodným osobitného zreteľa,

nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý majú žiadatelia za rodinným domom, majú ho oplotený,
starajú sa o oň, kosia a udržujú. Obec uvedený pozemok nevie inak využiť. Náklady na
prevod pozemku budú znášať kupujúci.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici neschvaľuje žiadosť pána Gleba Kravčenka, Dolná
Breznica 70, 020 61 Dolná Breznica, v zastúpení Dimčo Vasilev Dimčev, o predaj časti
obecného pozemku KN-E 635 o výmere cca 10 m2. Jedná sa o časť pozemku, ktorý je
súčasťou miestnej komunikácie a nachádza sa pred rodinným domom p. Kravčenka,
konkrétne pred vstupnou bránou do dvora.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava na rekonštrukciu
kotolne na obecnom úrade. Spoluúčasť obce financovaním na projekte je 5 % z celkovej sumy
výdavkov.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

