Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 14.08.2019 o 18:00 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 a Ing. Barboru Miščíovú
privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara. Milan Gabriš sa u starostu ospravedlnil.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov určil Vladimíra Gorelku a Mgr.
Janu Gorelkovú.
K bodu 3/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 14.08.2019, zmena bodu č. 9/ žiadosť
o odkúpenie časti obecného pozemku pod stĺp a doplnenie programu o body:
10/ odkúpenie pozemku parcela č. KNC 25/3 a KNC 24/2
11/ kultúrno-spoločenské akcie
12/ umiestnenie spomaľovačov pri rodinných domoch č. 213 a 339
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Pani

kontrolórka

Ing.

Anna

Hoštáková

z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva.

prečítala

správu

z

kontroly

uznesení

Kontrolórka v správe konštatovala, že

uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
K návrhu prišli 2 písomné pripomienky. Jedna od vedúcej školskej jedálne Lucii Žárskej,
ktorá žiadala zmenu v článku 3 bod 6 – odhlasovanie stravníka zo stravy do 14:00 hodiny deň

vopred, nie do 7:30 h daného dňa a druhú pripomienku mala pani riaditeľka Mgr. Adriana
Čerňanová, ktorá chcela zvýšiť poplatok v článku 6 bod 1 z 10 eur na minimálne 13 eur. Po
prerokovaní návrhu a pripomienok obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2019 schválilo
v pôvodnom znení.
Hlasovanie: Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č. 4/2019 podľa prílohy a následne
úpravu aj schválilo.
Hlasovanie: Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce predniesol prítomným 3 projekty, do ktorých by sa obec mohla zapojiť.
a) Prvý projekt - vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obce). Išlo by o
ľahkú extenzívnu vegetačnú strechu alebo tzv. „zelenú strechu“, ktorá je efektívnym riešením
náhradnej zelene za zabratú plochu stavbou a ostatnou zastavanou plochou a takisto znižuje
náklady na vykurovanie priestorov pod „zelenou strechou“. Takáto strecha by sa vytvorila na
budove obecného úradu a kultúrneho domu. Výška spolufinancovania zo zdrojov obce je 5 %.
Pre prerokovaní obecné zastupiteľstvo zapojenie sa do projektu schválilo.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b) Druhým projektom je „výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív“.
V projekte by išlo o výmenu existujúcich kotlov v budove obecného úradu, ktoré vykurujú
priestory obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy. Kotly na tuhé palivo – uhlie,
drevo, by sa vymenili za kotly na pelety. Spolufinancovanie projektu zo strany obce je 5 %
z vlastných zdrojov. Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa do tohto projektu.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) Tretí projekt, do ktorého by sa obec mohla zapojiť je podpora elektromobility – výstavba
nabíjacej stanice na elektromobily. Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo možnosti, kde by sa
nabíjacia stanica umiestnila a či je vôbec takáto stanica v našej obci potrebná. Po vyhodnotení
celkovej situácie obecné zastupiteľstvo zapojenie sa do projektu neschválilo.
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo odkladá riešenie bodu č. 8 – riešenie miestnej komunikácie na parcele
KN-E 635 pri čerpacej stanici do budúceho obecného zastupiteľstva.
K bodu 9/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo žiadosť p. Palčeka o odkúpenie časti obecného
pozemku pod elektrický stĺp. Jedná sa o cca 3 m2. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
s odpredajom nesúhlasilo, ponúka p. Palčekovi možnosť zriadiť si k danému pozemku vecné
bremeno.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo riešilo odkúpenie pozemku parcela č. KN C 24/2 a KN C 25/3. Ide
o novovytvorené parcely, ktoré vznikli vypracovaním geometrického plánu č. 51/2019 Ing.
Jaroslavom Klínovským. Je to pozemok medzi kultúrnym domom a materskou školou, ktorý
je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Okresného úradu Trenčín. Pozemok je
potrebné odkúpiť, nakoľko časť multifunkčného ihriska bude doň zasahovať. Obec dala
vyhotoviť znalecký posudok a podľa toho sa určí hodnota pozemku. Predpokladaná cena za
pozemok je cca 1 000,00 eur. Obecné zastupiteľstvo kúpu pozemku schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11/
Obecné zastupiteľstvo

prerokovávalo

kultúrno-spoločenské akcie,

ktoré sa v obci

uskutočňujú. V októbri sa každoročne koná „posedenie s dôchodcami“, tento rok je určený
termín na 04.10.2019. Pre dôchodcov sa pripravuje teplá večera, darček a hudobný program.

Poslanci navrhli ďalšiu akciu v obci, ktorá by sa konala pravdepodobne 23.11.2019, a to
„zabíjačka“. Nakoľko sa zrušili hodové slávnosti a obec na ne získala dotáciu 800 eur od
Trenčianskeho samosprávneho kraja, peňažné prostriedky sa môžu využiť na spomínanú
„zabíjačku“. Priebežne sa budú riešiť návrhy kapiel a ostatné organizačné veci.
K bodu 12/
Obecné zastupiteľstvo riešilo umiestnenie ďalších dvoch spomaľovačov v obci, a to pri
rodinnom dome č. 213 a pri rodinnom dome č. 339. Autá tam chodia rýchlo a v rámci
bezpečnosti našich občanov, hlavne malých detí, ktoré sa tam pohybujú sa umiestnenie
spomaľovačov aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 14.08.2019

Zapísala:

Ing. Janka Drahutová

Overovatelia zápisnice: Vladimír Gorelka
Mgr. Jana Gorelková

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho

zasadnutia

Obecného

zastupiteľstva

v Dolnej

Breznici,

konaného dňa 14.08.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 14.08.2019 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 14.08.2019, zmenu bodu č. 9/
žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pod elektrický stĺp a doplnenie programu
o body:
10/ odkúpenie pozemku parcela č. KNC 25/3 a KNC 24/2
11/ kultúrno-spoločenské akcie
12/ umiestnenie spomaľovačov pri rodinných domoch č. 213 a 339
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4/2019 podľa prílohy.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)“ - realizácia ľahkej extenzívnej vegetačnej
strechy tzv. „zelenej strechy“ a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z vlastných zdrojov
obce.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „výstavba zariadení využívajúcich
biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení
na báze fosílnych palív“ – inštalácia kotlov na pelety v budove obecného úradu a kultúrneho
domu a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z vlastných zdrojov obce.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zapojenie sa do projektu na podporu elektromobility
„výstavba nabíjacej stanice na elektromobily“.
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo neprerokovalo z programu bod č. 8 – riešenie miestnej komunikácie na
parcele KN-E 635 pri čerpacej stanici.
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti pozemku cca 3 m2

p. Palčekovi pod

elektrický stĺp.
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku novovytvorených parciel č. KNC 24/2
a KNC 25/3 vzniknutých na základe vypracovaného geometrického plánu č. 51/2019 Ing.
Jaroslavom Klínovským od vlastníka Slovenská republika, v správe Okresný úrad Trenčín.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie 2 ďalších spomaľovačov v obci na ceste pri
rodinnom dome č. 213 a 339.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

