Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 11.11.2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov – Mgr. Katarínu Jamborovú, Martina Sieklika,
Vladimíra Gorelku, Ing. Barboru Miščíovú a Milana Gabriša privítal starosta obce Ing. Lukáš
Pekara. Mgr. Jana Gorelková sa u starostu ospravedlnila za neprítomnosť pre chorobu,
Ružena Staňová sa ospravedlnila, že príde neskôr.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov určil Martina Sieklika a Ing.
Barboru Miščíovú.
K bodu 3/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 11.11.2019 a doplnenie programu o body:
14/ majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela č. KN E 568/2
15/ majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela č. KN C 1032/1 (pôvodne KN E 362)
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Pani

kontrolórka

Ing.

Anna

Hoštáková

prečítala

správu

z

kontroly

uznesení

z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Kontrolórka v správe konštatovala, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené. O 17:15 prišla na zasadnutie Ružena Staňová.
K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo odloženým bodom z minulého zasadnutia, a to riešením
miestnej komunikácie na parcele KN E 635 pri čerpacej stanici. Prizvaní hostia boli Rudolf
Ivaniš a Ľubomíra Šatková. Starosta obce chce doriešiť prístupovú komunikáciu pre pozemky
v časti obce nad Rudolfom Ivanišom. Táto prístupová komunikácia sa riešila s pánom
Ivanišom už v minulosti výmenou časti pozemkov. Pán Ivaniš žiada, aby sa urobila asfaltová

cesta, ako sa dohodol s obcou už predtým, inak žiada vrátiť zamenenú časť pozemku. Starosta
obce konštatuje, že ak by sa robila cesta, tak ako je zameraný pozemok, bol by problém
s nákladným autom odbočiť doprava, preto navrhoval odkúpiť časť pozemku od pána Rudolfa
Ivaniša. S týmto riešením pán Ivaniš nesúhlasí. Druhou možnosťou je spraviť cestu pred p.
Šatkovou, nakoľko je tam obecný pozemok a následne by sa celá časť zokruhovala
a zjednosmernila. Po prerokovaní sa obecné zastupiteľstvo s Rudolfom Ivanišom dohodlo na
preverení skutkového stavu pozemkov obidvoch strán na Okresnom úrade Púchov, katastrálny
odbor. Potom sa rozhodne, ako sa bude pokračovať ďalej.
Hlasovanie: Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta prítomným prečítal žiadosť Mgr. Ľubice Liptákovej o umiestnenie dopravného
zrkadla pri rodinnom dome č. 343, ktorá ju podala v mene obyvateľov bývajúcich v tejto časti
obce. Dopravné zrkadlo občania žiadajú umiestniť kvôli zlej viditeľnosti pri výjazde z bočnej
cesty na hlavnú. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosť schválilo. Starosta obce
konštatoval, že dôležité budú najmä stanoviská dotknutých orgánov.
Hlasovanie: Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
V tomto bode prítomní prerokovávali žiadosť Mateja Lukáča o odkúpenie časti obecného
pozemku na parcele KN E 117/2 o výmere cca 300 – 350 m2 v katastrálnom území Dolná
Breznica. Obecné zastupiteľstvo s predajom nesúhlasilo, nakoľko je to jediný obecný
pozemok v tejto časti obce a v budúcnosti môže byť pre obec potrebný.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch.
Pripomienky k návrhu neboli podané, po prerokovaní obecné zastupiteľstvo VZN aj schválilo.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovávalo návrh VZN č. 6/2019 o poskytovaní
jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a vecného daru jubilujúcim občanom s trvalým
pobytom v obci Dolná Breznica. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní VZN 6/2019 schválilo
bez pripomienok.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovávalo návrh VZN č. 7/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo
schválilo tzv. množstevný zber, kedy je paušálny poplatok za TKO za osobu a zvyšok sa
dopláca za každý kg skutočne vyvezeného odpadu.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

K bodu 11/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo „Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska“. V
prevádzkovom poriadku sa upravil čas, kedy je ihrisko prístupné pre verejnosť, a to
v pracovné dni od 14:30 hod. do 21:15 hod. Následne prevádzkový poriadok obecné
zastupiteľstvo aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
Kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Dolná Breznica na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky
2021 a 2022. Hlavná kontrolórka obce vo svojej správe odporučila návrh viacročného
rozpočtu na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie a návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť.
Tento rozpočet po prerokovaní obecné zastupiteľstvo aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 13/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo Hodové slávnosti v Dolnej Breznici pre
nasledujúci rok 2020. Termín je stanovený na 27.06.2020. Poslanci sa zhodli na tom, aby sa
oslovili na vystúpenie skupiny, ktoré mali byť na hodových slávnostiach v roku 2019. Ostatné
náležitosti sa budú riešiť priebežne.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemok
parcelné číslo KN E 568/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského
pozemkového fondu delimitáciou do vlastníctva obce Dolná Breznica. Obecné zastupiteľstvo
schválilo zámer o majetkovoprávne usporiadanie uvedeného pozemku.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 15/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemok
parcelné číslo KN C 1032/1 (pôvodne 362) vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Slovenského pozemkového fondu delimitáciou do vlastníctva obce Dolná Breznica. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer o majetkovoprávne usporiadanie uvedeného pozemku.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusii starosta prítomných informoval, že zasadala Kultúrno-športová komisia, ktorá
schválila, že dňa 30.11.2019 sa budú konať v spolupráci s obcou, OZ Škôlkárik a Jednotou
dôchodcov „Vianočné trhy“. Ďalej, že sú objednané spomaľovače, ktoré sa ešte namontujú pri
rodinnom dome č. 213 a 339, pokračujú práce na hasičskej zbrojnici, do konca roka by chceli
stihnúť budovu zakryť. Ľubomír Kadlec sa spýtal, či by bolo možné v čase medzi 12:00 –
14:00 h nevyhlasovať v miestnom rozhlase kvôli deťom, ktoré spia. Pán Ivaniš a pani Šatková
nepočujú rozhlas, treba tam nejaký pridať.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 11.11.2019

Zapísala:

Ing. Janka Drahutová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Barbora Miščíová
Martin Sieklik

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho

zasadnutia

Obecného

zastupiteľstva

v Dolnej

Breznici,

konaného dňa 11.11.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 11.11.2019 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 11.11.2019 a doplnenie
programu o body
14/ majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela č. KN E 568/2
15/ majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcela č. KN C 1032/1 (pôvodne KN E 362)
Hlasovanie:Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadnutia.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer dať preveriť pozemky KNE 635, KNE 72/2, KNC
730/4 na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občanov v zastúpení Mgr. Ľubice Liptákovej
o umiestnenie dopravného zrkadla pri rodinnom dome č. 343.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mateja Lukáča o odkúpenie časti obecného
pozemku na parcele KN E 117/2 o výmere cca 300 – 350 m2 v k. ú. Dolná Breznica.
Hlasovanie:Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2019 o poskytovaní jednorazového príspevku pri
narodení dieťaťa a vecného daru jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci Dolná
Breznica.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska“.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 a berie na vedomie strednodobý
výhľad na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer osloviť kapely na Hodové slávnosti 2020 rovnaké,
ako mali byť v roku 2019.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcelné
číslo KN E 568/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového
fondu delimitáciou do vlastníctva obce Dolná Breznica.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parcelné
číslo KN C 1032 (pôvodne KN E 568/2) vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Slovenského pozemkového fondu delimitáciou do vlastníctva obce Dolná Breznica.
Hlasovanie:Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

