Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 10.08.2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov - PaedDr. Lencsésová Anna, Jurgová Irena,
Burmek Jozef, Mgr. Jamborová Katarína / Egly Miroslav, Cocher Ľuboš, Ing. Miščíová ospravedlnení / privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara.
Za overovateľov určil: p. Jurgová Irena
PaedDr. Lencsésová Anna
K bodu 2/
Zrušenie bodu a doplnenie bodu programu zastupiteľstva o:
a/ zrušenie bodu č. 4
14/ Nákup PVC podlaha do MŠ
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Do výberového konania sa prihlásila jediná uchádzačka Ing. Hoštáková Anna, ktorá bola
prizvaná k výberovému konaniu na dnešné zastupiteľstvo, aby sa osobne predstavila
v časovom rozsahu max. 10 minút. Pani Anna Hoštáková v stručnosti oboznámila
prítomných o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Starosta obce poďakoval Ing.
Anne Hoštákovej za jej vstup.
Prítomní poslanci si zvolili 3-člennú volebnú komisiu:
predseda komisie- Mgr. Katarína Jamborová
členovia– Burmek Jozef, Jurgová Irena.
P. Cocher Ľuboš prišiel o 17:15 hod.
Predseda komisie oboznámil prítomných, že voľba hlavného kontrolóra je tajným hlasovaním
a bolo pristúpené k hlasovaniu prostredníctvom hlasovacích lístkov. Po ukončení voľby
hlavného kontrolóra a sčítaní hlasov predseda volebnej komisie oboznámil prítomných
s výsledkami volieb. Konštatoval, že Ing. Hoštáková bola prítomnými poslancami
jednohlasne zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica na obdobie 20172023 s nástupom 01.09.2017. Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zápisnicu komisie o výsledku voľby hlavného
kontrolóra obce Dolná Breznica.
Ing. Anna Hoštáková sa poďakovala prítomným a opustila kultúrny dom.
K bodu 5/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol návrh nových dvoch poplatkov. Poplatok
za spotrebovanú elektrickú energiu v kuchyni. Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú
energiu sa bude počítať na základe odčítania kW na elektromeri. Zálohová platba pri
prenájme KD sa bude vyberať ako 50% platba pri rezervácií. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu
akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Vážne dôvody
zrušenia akcie sa budú posudzovať individuálne. Účinnosť oboch poplatkov bude od
01.09.2017 .

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo odpredaj obecného pozemku prípadom
hodným osobitného zreteľa a to parcelu KN E 460/101 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
884 m2 zapísanej na LV 405 v k. ú. Dolná Breznica. Ide o parcelu, ktorú p. Michalková a p.
Kozáková majú ohradenú a užívajú ju. Pán Kozák Rudolf, ich otec poskytol obci Dolná
Breznica za danú parcelu už v minulosti zálohu vo výške 1500,- €, ktorá slúžila na zakúpenie
parcely slúžiacej na rozšírenie miestneho cintorína. Cena za 1m2 je 4,59 €, celková cena za
pozemok činí 4057,56 € a na účet obce bude uhradená suma 2557,56 €.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Mgr.Jamborová /

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmenu výšky prenájmu miestnosti spoločnosti Slovak Telekom, a.
s. na 200,- €/rok. /výpočet: 16,03x12,48 = 200,054 € /

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo na základe predchádzajúcich bodov schválilo úpravu rozpočtu č. 4
podľa predloženej prílohy. Túto prílohu schválilo.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo schválilo vecné bremeno na parcelu KN C 758/18 v k. ú. Dolná
Breznica na umiestnenie zariadenia ERZ, právo vstupu, prechodu a prístupu na pozemky
v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi SSED, a. s. za účelom vykonávania údržby a opráv ERZ v rozsahu určenom. Poplatky za zmluvu
a vklad do katastra nehnuteľností znášajú záhradkári.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 1 /p. Cocher/

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta obce predniesol poslancom Žiadosť o dotáciu Základnej školy Eduarda Schreibera
v Lednických Rovniach, v ktorej žiada o finančný príspevok na zakúpenie učebných pomôcok
predmetu Technika. Návrh bol vo výške 500,- €.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10 /
Starosta obce predniesol žiadosť zastupujúcej riaditeľky Mgr. Čerňanovej o zakúpenie PVC
podlahy do MŠ na základe predloženej cenovej ponuky. Túto žiadosť schválilo.
Hlasovanie:
K bodu 11/

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce informoval poslancov o kultúrnej akcií Posedenie s dôchodcami, na ktorú budú
pozvaní občania, ktorí v roku 2017dosiahnu vek 61 rokov a viac
K bodu 12/
Poslanci schválili umiestnenie spomaľovačov v obci pri:
p. Cocher Ľuboš, Dolná Breznica č. 43
Ing. Kozák Ľubomír, Dolná Breznica č. 154
p. Mokrička Martin, Dolná Breznica č. 177
a vjazdy do obce – zóna s obmedzením rýchlosti max. 30 km/h
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 13/
Pán Cocher Ľuboš mal pripomienky k čistote osobného automobilu aj Opla, autá sú obité,
neupratané, že sa vozia smeti, plasty v aute, a jazdí na nich hocikto. Starosta obce odpovedal,
že nie je možné po každom zbere alebo prevoze či už plastov, pracovného náradia umývať
auto z vnútra. Ďalšou pripomienkou p. Cochera bolo neudržiavanie pozemku na cintoríne, nie
je zmulčovaný.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 10.8.2017

Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

Overovatelia zápisnice: Jurgová Irena

PaedDr. Lensová Anna

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 10.08.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 10.08.2017 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 35/2017
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 10.08.2017 a doplnenie programu o zrušenie bodu
č. 4 a doplnenie o bod č. 14 /nákup PVC podlahy do MŠ.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 36 /2017
Voľba hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica - tajné hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici:
Berie na vedomie zápisnicu komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Dolná
Breznica.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37 /2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh nových dvoch poplatkov. Poplatok
za spotrebovanú elektrickú energiu v kuchyni. Poplatok za skutočne spotrebovanú elektrickú
energiu sa bude počítať na základe odčítania kW na elektromeri. Zálohová platba pri
prenájme KD sa bude vyberať ako 50% platba pri rezervácií. Ak dôjde k zrušeniu prenájmu
akcie minimálne 21 dní pred akciou, tak zálohová platba bude vrátená. Vážne dôvody
zrušenia akcie sa budú posudzovať individuálne. Účinnosť oboch poplatkov bude od
01.09.2017 .
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo odpredaj obecného pozemku prípadom
hodným osobitného zreteľa a to parcelu KN E 460/101 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
884 m2 zapísanej na LV 405 v k. ú. Dolná Breznica. Ide o parcelu, ktorú p. Michalková a p.
Kozáková majú ohradenú a užívajú ju. Pán Kozák Rudolf, ich otec poskytol obci Dolná
Breznica za danú parcelu už v minulosti zálohu o výške 1500,- €, ktorá slúžila na zakúpenie
parcely slúžiacej na rozšírenie miestneho cintorína. Cena za 1m2 je 4,59 €, celková cena za
pozemok činí 4057,56 € a na účet obce bude uhradená suma 2557,56 €.
Hlasovanie:

Za: 4

Uznesenie č. 39/2017

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výšky prenájmu miestnosti spoločnosti Slovak
Telekom, a. s. na 200,- €/rok.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vecné bremeno na parcelu KN C 758/18 v k. ú. Dolná
Breznica na umiestnenie zariadenia ERZ, právo vstupu, prechodu a prístupu na pozemky
v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi SSED, a. s. za účelom vykonávania údržby a opráv ERZ v rozsahu určenom. Poplatky za zmluvu
a vklad do katastra nehnuteľností znášajú záhradkári.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 500,- € na zakúpenie učebných
pomôcok predmetu Technika pre Základnú školu Eduarda Schreibera v Lednických
Rovniach.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie PVC podlahy do MŠ Dolná Breznica na základe
predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie spomaľovačov v obci pri:
p. Cocher Ľuboš, Dolná Breznica č. 43
Ing. Ľubomír Kozák, Dolná Breznica č. 154
p. Mokrička Martin, Dolná Breznica č. 177
a vjazdy do obce - zóna s obmedzením rýchlosti max. 30 km/h
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V Dolnej Breznici, dňa 10.08.2017
Zapísala: Mgr. Kalusová Eva
Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

