Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 12.05.2016 o 17,00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica.
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / , Jamborová, Miščíová, Lencsésová, , Jurgová,
Egly / privítal starosta obce Ing. Lukášč Pekara. Za zapisovateľku určil Mgr. Evu Kalusovú
a za overovateľov určil p. Miroslava Eglyho a Ing. Barboru Miščíovú.
K bodu 2/
Hlasovanie za program zastupiteľstva 12.05.2016 a doplnenie programu
bod 11/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 v obci Dolná Breznica
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór Jozef Baška , ktorý konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené okrem uznesenia č. 2/2016 – trvá; uznesenie
č.4/2016- trvá; uznesenie č.5/2016-trvá ; uznesenie č.6/2016 – trvá ; uznesenie č.7/2016-trvá;
uznesenie č.10/2016- trvá; uznesenie č.11/2016 -trvá
K bodu 4/
Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberali schválením znovuotvorenia triedy s poldennou
starostlivosťou v MŠ Dolná Breznica .Pani riaditeľka Vlasta Lichtmanová oboznámila
poslancov , že pre školský rok 2016/2017 podalo 23 rodičov prihlášky do MŠ, avšak je možné
prijať iba 12 detí, uprednostnené budú deti od 3-6 rokov a detí z obce Dolná Breznica.
/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otvorenie triedy s poldennou starostlivosťou v MŠ
v Dolnej Breznici na neurčito , v závislosti od počtu prihlásených deti pre daný školský rok. /
Hlasovanie:

Za : 5

proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 5/
Starosta obce Ing. Pekara za zaoberal uznesením č. 4/2016 zo dňa 15.3.2016 – odpredaj
obecných pozemkov - oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o nových
skutočnostich týkajúcich sa vysporiadania a následného odpredaja obecných pozemkov:
KN C 416/2 orná pôda o výmere 532 m2 , KNC 417/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 46 m2 , zapísaných na LV 1201 na základe stretnutia s Mgr. Zbínom
a opakovaných žiadostí p. Geregovej. Uvedené parcely boli nesprávne zakreslené do operátu ,
na základe podanej námietky p. Geregovej sa uskutoční oprava operátu , čím dôjde
k zmenšeniu výmery parciel zhruba o jednu tretinu. Táto tretina v skutočnosti patrí p.
Geregovej a manželovi. Po vykonanej oprave operátu , obec Dolná Breznica má záujem
odpredať pozemky manželom Geregovým.
p. Cocher Ľuboš prišiel o 17,15 hod
Hlasovanie :

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 1(Cocher Ľ)

K bodu 6/
Starosta obce informoval o prenájme obecných pozemkov na poľovný revír. Ing. Dušan Šudík
ako predseda poľovníckej spoločnosti prečítal žiadosť Poľovníckej spoločnosti “ Ostrá hora
“ Rovňanská 186/28 , Lednické Rovne o prenájom poľovných pozemkov pre účely výkonu
práva poľovníctva v zmysle zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú vo vlastníctve obce Dolná Breznica a sú súčasťou poľovného
revíru “Ostrá hora“ a zároveň žiadajú o vydanie splnomocnenia na zastupovanie obce Dolná
Breznica vo veci prípravy a zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
a schválenie splnomocnenca v tejto veci. Uvedené poľovné pozemky žiadajú prenajať
v zmysle platnej úpravy na dobu 15 rokov od registrácie zmluvy o užívaní poľovného revíru
a postúpení výkonu práva poľovníctva na ich poľovnícku spoločnosť príslušným okresným
úradom.
p. Burmek Jozef prišiel o 17,21 hod.
Hlasovanie :

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 1(Mgr.Jamborová)

Starosta obce Ing. Lukáš Pekara si ponechal právo zastupovania Obce Dolná Breznica vo
veci prenájmu obecných pozemkov pre účely výkonu práva poľovníctva v plnom
rozsahu.
Hlasovanie :

Za :7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo úpravou rozpočtu č.1 podľa prílohy . Túto úpravu
schválilo.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8/
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vykonávaní preventívnych
požiarnych kontrolách komínov rodinných domov v obci Dolná Breznica.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8/
Starosta obce Ing. Pekara informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti založenia
Združenia Lednicko –Rovnianskeho regiónu. Obec ako člen združenia má väčšie možnosti
čerpania eurofondov, zapájania sa do projektov.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 9/
Starosta obce Ing. Pekara informoval o MDD - dňa 4.6.2016 –na futbalovom ihrisku v Dolnej
Breznici. – zabezpečená preventívno – bezpečnostná akcia HZ Považská Bystrica
-HZ Púchov- ukážka hasenia horiaceho auta
- DHZ Dolná Breznica – zásah domácich mužstiev
- súťaže, hudba

Starosta obce ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prípravách Hodov
v obci Dolná Breznica , ktoré budú 26.6.2016 so začiatkom o 14,00 hod.
Vystúpi skupina Kollárovci , Džin-Tonic, David Bend a zabávač Jožko Jožka. Výčapy sú
zabezpečené , guláš zabezpečený, poprosil veliteľa DHZ p. Eglyho o spoluprácu členov
a poslancov obecného zastupiteľstva , aby boli nápomocní pri organizovaní a zabezpečení
celej akcie
K bodu 10/ .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie l Správu kontrolnej činnosti v obci Dolná Breznica
za rok 2015.
11/ Na záver v diskusií sa pani poslankyňa Lencsésová Anna pýtala starostu obce čo bude
s kolotočmi, ktoré chodia na Hody do obce Dolná Breznica už 15 rokov. Starosta obce
namietal , že zaberú veľa miesta , nebude kde parkovať, do diskusie sa zapojili viacerí
poslanci a dospelo sa k záveru , že pokiaľ budú chcieť kolotoče prísť , tak im to bude
povolené.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, 12.5.2016
Zapísala :

Mgr. Kalusová Eva

Overovatelia zápisníc :

Miroslav Egly

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

Ing. Miščíová Barbora ...........................................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 12.5.2016.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 12.5.2016 tieto
uznesenia :
Uznesenie č. 12/2016
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 12.05.2016 a doplnenie programu o
bod 11/ Správa kontrolnej činnosti za rok 2015 v obci Dolná Breznica
Prítomní :5 poslanci, Hlasovanie: za: 5,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 13 /2016
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadania
Uznesenie č. 14/ 2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo otvorenie triedy s poldennou starostlivosťou v materskej
škole Dolná Breznica na neurčito.
Prítomní :5 poslanci, Hlasovanie: za: 5,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 15/2016
Starosta obce Ing. Pekara za zaoberal uznesením č. 4/2016 zo dňa 15.3.2016 – odpredaj
obecných pozemkov - oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o nových
skutočnostiach týkajúcich sa vysporiadania a následného odpredaja obecných pozemkov:
KN C 416/2 orná pôda o výmere 532 m2 , KNC 417/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 46 m2 , zapísaných na LV 1201 na základe stretnutia s Mgr. Zbínom
a opakovaných žiadostí p. Geregovej. Uvedené parcely boli nesprávne zakreslené do operátu ,
na základe podanej námietky p. Geregovej sa uskutoční oprava operátu , čím dôjde
k zmenšeniu výmery parciel zhruba o jednu tretinu. Táto tretina v skutočnosti patrí p.
Geregovej a manželovi. Po vykonanej oprave operátu , obec Dolná Breznica má záujem
odpredať pozemky manželom Geregovým.
Prítomní :6 poslanci, Hlasovanie: za: 5,proti: 0, zdržal sa : 1
(Cocher Ľ.)
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica schvaľuje splnomocnenca – Ing. Dušana
Ďuriša,bytom : Kaštielska 203/14, Lednické Rovne – Medné , rod. číslo : 620414/6135, číslo
OP: EB 151327 a poveruje ho zastupovaním obce Dolná Breznica vo veci prípravy a zvolania
zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom poľovnom revíri „Ostrá hora „ ,
uznanom lesným úradom v Považskej bystrici rozhodnutím č.LúPX/190/21/93 a zaväzuje
štatutárny orgán obce k vydaniu právoplatného splnomocnenia.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za:6, proti: 0, zdržal sa : 1
(Mgr.Jamborová)

Uznesenie č.17/2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing. Lukáš Pekara aby zastupoval obec Dolná
Breznica vo veciach prenájmu pozemkov pre účely výkonu práva poľovníctva.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za:7,proti: 0, zdržal sa :0

Uznesenie č.18/2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu podľa prílohy č.1..
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.19 / 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol komínov
a poveruje tým členov DHZ Dolná Breznica.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č.20/20106
Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo obce Dolná Breznica v združení obcí LednickoRovnianskeho regiónu.
Prítomní :7 poslanci, Hlasovanie: za: 7,proti: 0, zdržal sa : 0
Uznesenie č. 21 /2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Dolná Breznica za rok 2015 .

V Dolnej Breznici, 12.05.2016
Zapísala : Mgr. Kalusová Eva

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

