Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 12.06.2019 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, Milana Gabriša a Ing.
Barboru Miščíovú privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Ing. Janku Drahutovú a za overovateľov určil Vladimíra Gorelku
a Martina Sieklika.
K bodu 3/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 12.06.2019, zmena bodu č. 12/ schválenie
prijatia úveru a doplnenie programu o bod:
17/ návrh na zníženie rýchlosti na ceste III. triedy č. 1951 v smere do Zubáka v úseku od
tabule konca obce pri „Vajdíkovom vŕšku“ až po križovatku obcí Dolná Breznica, Lednica
a Horná Breznica
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta Ing. Lukáš Pekara prečítal správu z kontroly uznesení vypracovanú hlavnou
kontrolórkou obce Ing. Annou Hoštákovou. Kontrolórka v správe konštatovala, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Na vyzvanie starostu Ing. Miroslava Dundeková prečítala stanovisko hlavného kontrolóra Ing.
Anny Hoštákovej k záverečnému účtu obce za rok 2018. Kontrolórka v stanovisku obecnému
zastupiteľstvu odporúča prerokovanie záverečného účtu ukončiť výrokom „schvaľuje bez
výhrad“.
K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo záverečný účet obce za rok 2018 a následne záverečný
účet aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 71 158,10 EUR.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu na splátku
úveru vo výške 57 000,00 € a na spoluúčasť pri výstavbe hasičskej zbrojnice vo výške
20 000,00 €.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2019 hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo Návrh plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2019 schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta prečítal prítomným správu prokurátorky, kde nás prokurátorka upozorňuje na
nedostatky, ktoré zistila pri kontrole konaní pri predaji majetku obce. Obecné zastupiteľstvo
správu prokurátorky berie na vedomie.
K bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo návrh VZN 2/2019 o organizácii miestneho referenda
na území obce Dolná Breznica. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky a obecné
zastupiteľstvo následne VZN 2/2019 aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN 3/2019 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Breznica. Obecné zastupiteľstvo
VZN 3/2019 následne aj schválilo bez výhrad.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 11/
Starosta žiadal obecné zastupiteľstvo o udelenie súhlasu na disponovanie s úverovým účtom,
a to prevádzaním finančných prostriedkov z úverového účtu na bežný účet bez zvolávania
obecného zastupiteľstva. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo súhlas na disponovanie
s úverovým účtom aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo možnosťou prijať úver na úhradu záväzkov pri výstavbe
relaxačno-športového areálu. Starosta prítomným predniesol 3 ponuky úverov od 3 rôznych
bánk Prima banka Slovensko a. s., VÚB a. s. a Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.. Po
prepočítaní všetkých nákladov, ktoré by pri uzatvorení zmluvy o úvere vznikli, vyšla najlepšie
ponuka od Prima banky a. s. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo prijatie úveru vo výške
102 251,64 € aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

K bodu 13/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č. 2/2019 podľa prílohy a následne
úpravu aj schválilo.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťami od Stredoslovenskej distribučnej a. s.
v zastúpení spoločnosťou Enerline s. r. o. o vyjadrenie súhlasu k umiestneniu stavieb
a podpísaní budúcich zmlúv pri rozšírení kapacity NNS siete a vybudovaní trafostanice na
Podhorčí.
V prvom bode poslanci hlasovali o umiestnení stavby „11890 – DOLNÁ BREZNICA –
Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie NNS“. Umiestnenie stavby aj schválili.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

Ďalej prerokovávali umiestnenie stavby „12104 – Dolná Breznica – Na kope – Rozšírenie
NNK“ a umiestnenie tejto stavby na pozemkoch obce KNE 118.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2 /Sieklik, Gorelková/

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena k stavbe „12104 – Dolná Breznica – Na kope – Rozšírenie NNK“
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

Ďalej sa prerokovávalo umiestnenie stavby „11890 – DOLNÁ BREZNICA – Podsúvozie –
zahustenie TS a rozšírenie NNS“ na pozemkoch obce KNC 1023/3 a 1023/2.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena k stavbe „11890 – DOLNÁ BREZNICA – Podsúvozie – zahustenie TS
a rozšírenie NNS“
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
k stavbe „11890 – DOLNÁ BREZNICA – Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie NNS“
KN-E 118, kde sa zmluvné strany dohodnú na budúcom prevode časti pozemku podľa
porealizačného geometrického plánu.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

V poslednom bode obecné zastupiteľstvo prerokovávalo umiestnenie stavby „12251 – Dolná
Breznica – Na kope – Rekonštrukcia NNS“, následne aj umiestnenie tejto stavby schválilo.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

K bodu 15/
Starosta obecné zastupiteľstvo informoval o možnosti zapojiť sa do projektu na získanie
dotácie na merače rýchlosti. Taktiež im vysvetlil, že spolufinancovanie projektu je minimálne
vo výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov obce. Po prerokovaní obecné
zastupiteľstvo zapojenie sa do projektu Merače rýchlosti – „Pomaly ďalej zájdeš“ schválilo.

Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 16/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo prerokovávalo blížiace sa hody. Starosta prítomných
informoval, že sú zabezpečení interpreti na vystúpenie, skákacie hrady, maľovanie na tvár.
Podávať sa bude zdarma guláš, ktorý zabezpečia poľovníci a držková polievka. Takisto budú
k dispozícii výčapy. Program začína v sobotu ráno o 9:15 hod. svätou omšou, následne od
15:00 hod. je program pri kultúrnom dome a večer od 21:00 hod. je tanečná zábava. Počas
prejednávania tohto bodu sa ospravedlnila a o 19:26 hod. odišla zo zasadnutia poslankyňa
Ružena Staňová.
K bodu 17/
V tomto bode obecné zastupiteľstvo riešilo zníženie rýchlosti v obci na ceste III. triedy č.
1951 v smere do Zubáka v úseku od tabule konca obce pri „Vajdíkovom vŕšku“ až na
križovatku obcí Dolná Breznica, Lednica a Horná Breznica. Zníženie rýchlosti je potrebné pre
neustále pribúdajúce stavby v tejto časti obce a kvôli bezpečnosti občanov tam žijúcich.
Zníženie rýchlosti by sa riešilo presunutím tabulí konca a začiatku obce.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusii starosta informoval prítomných o začatí dvoch stavieb, a to hasičskej zbrojnice
a multifunkčného ihriska. Taktiež informoval o prebiehajúcej diagnostike dolného mosta.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dolnej Breznici, dňa 12.06.2019

Zapísala:

Ing. Janka Drahutová

Overovatelia zápisnice: Vladimír Gorelka
Martin Sieklik

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného
konaného dňa 12.06.2019

zastupiteľstva

v Dolnej

Breznici,

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 12.06.2019 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zastupiteľstva dňa 12.06.2019, zmenu bodu 12/
schválenie prijatia úveru a doplnenie programu o bod 17/ zníženie rýchlosti v obci Dolná
Breznica v smere do Zubáka v úseku od tabule konca obce až po križovatku
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadnutia.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu za rok 2018.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 71 158,10 EUR.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
57 000,00 € na splátku úveru a 20 000,00 € na spoluúčasť pri budovaní hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu prokurátorky z kontroly.

Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2019 o organizácii miestneho referenda na území
obce Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi disponovanie s úverovým účtom, a to v rozmedzí
presúvania finančných prostriedkov z úverového účtu na bežný bez zvolávania obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 102 251,64 poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
V Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, na výstavbu rekreačno-športového areálu, multifunkčného
ihriska a prislúchajúcich spevnených plôch s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou
opatrenia 7, podopatrenia 7.4, aktivity 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre
trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Miščíová/

Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2019 podľa prílohy.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „11890 – DOLNÁ BREZNICA –
Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie NNS“. Nové vedenie bude prechádzať parcelami
KN-C 1085/40, 1023/3 a KN-E 118, 311/3, 362 a KN-C 803/4, 803/5, 470/2, 1023/2, 801/9.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Sieklik/

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „12104 – Dolná Breznica – Na kope –
Rozšírenie NNK“ , vedenie bude prechádzať cez parcely KNC 803/1 (totožná s KNE 118,
311/2), 803/4, 803/8, 803/10, 801/17, 1032/1 (totožná s KNE 362), 803/11, 801/18, 801/21,

801/20, 801/23, 801/22, 801/25, 801/24, 801/27, 801/26, 801/28 a taktiež schvaľuje
umiestnenie stavby na pozemkoch obce KN-E 118.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2 /Sieklik,
Gorelková

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k stavbe „12104 – Dolná Breznica – Na kope – Rozšírenie NNK“.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

1 /Sieklik/

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „11890 – DOLNÁ BREZNICA –
Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie NNS“ na pozemkoch obce KNC 1023/3 a 1023/2.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

1 /Sieklik/

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k stavbe „11890 – DOLNÁ BREZNICA – Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie
NNS“.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

1 /Sieklik/

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbe
„11890 – DOLNÁ BREZNICA – Podsúvozie – zahustenie TS a rozšírenie NNS“ KN-E 118,
kde sa zmluvné strany dohodnú na budúcom prevode časti pozemku podľa porealizačného
geometrického plánu.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

1 /Sieklik/

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie stavby „12251 – Dolná Breznica – Na kope –
Rekonštrukcia NNS“ na parcelách KNC 1085/40, 1085/1 (totožná s KNE 123/4), 1085/77,
1085/117, 1085/116, 1085/118, 1085/2, 757/18, 751/7, 757/120, 755/9, 725/2 (totožná s KNE
119/2), 360/1 (totožná s KNE 784/24), 359/6, 359/4, 757/122, 757/55, 725/1 (totožná s KNE
119/3).
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

1 /Sieklik/

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu Merače rýchlosti – „Pomaly ďalej
zájdeš“ a spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov obce.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zníženia rýchlosti v obci (presun značiek začiatok
a koniec obce) na ceste III. triedy č. 1951 v smere do Zubáka v úseku od tabule konca obce
pri „Vajdíkovom vŕšku“ až po križovatku obcí Dolná Breznica, Lednica a Horná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

0

