Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 11.09.2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Dolnej
Breznici
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov- PaedDr. Lencsésová Anna, Jurgová Irena,
Burmek Jozef, Mgr. Jamborová Katarína, Egly Miroslav, Ing. Miščíová Barbora, Cocher
Ľuboš- a hostí privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara.
K bodu 2/
Za zapisovateľa určil Mgr. Evu Kalusovú a za overovateľov určil:
Mgr. Jamborová Katarína
Ing. Miščíová Barbora
K bodu 3/
Hlasovanie za program obecného zastupiteľstva 11.09.2018 a doplnenie programu o body :
10/ Navýšenie finančných prostriedkov na plot na cintoríne
11 / Úprava rozpočtu č. 2
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková, ktorá
konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Františka Šatku o odpredaj obecného
pozemku KN C 757/4 – orná pôda o výmere 495 m2 v k. ú. Dolná Breznica /časť parcely KN
E 118 /. Poslanci neschválili zámer odpredať časť parcely KN E 118 v k. ú. Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 1 /Mgr. Jamborová/

Starosta obce Ing. Lukáš Pekara informoval poslancov, že dvaja až traja občania majú záujem
o odkúpenie húpačky s preliezkou, ktorá bola v areáli MŠ.
Poslanci neschválili predaj húpačky s preliezkou, rozhodli o jej umiestnení na niektoré
verejné priestranstvo.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol záležitosť ohľadom prejazdu po ceste KN C 730/3
KN E 72/2, nakoľko môže vzniknúť problém pri prejazde touto komunikáciou a výjazdom
vpravo väčšími vozidlami v smere od hlavnej cesty do bočnej uličky. Na základe dohody
medzi p. Ivanišom Rudolfom, poslancami obecného zastupiteľstva a starostom obce sa odkúpi
alebo zamení časť parcely KN C 730/4 z dôvodu rozšírenia komunikácie v zákrute. Poslanci
schválili odpredaj alebo zámenu časti pozemku k miestnej komunikácií a následné položenie
asfaltového koberca na miestnej komunikácii na parcele KN C 730/3 v k. ú. Dolná Breznica.

V prípade, že sa dané strany nedohodnú, daná situácia sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce informoval poslancov, že termín posedenia s dôchodcami je naplánovaný na
deň 26.10.2018, to je v piatok. Požiadal poslancov aby dali návrh na výber kapely do 400 €,
výber darčekov pre dôchodcov a taktiež aj podávanie občerstvenia.
Poslanci berú na vedomie prípravy na posedenie s dôchodcami.
K bodu 8/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti
zapojenia sa do projektu „ Wifi pre teba“. Výška podpory je 15 000 €. Spoluúčasť obce je
5%. Týmto projektom by sa pokryli internetom verejné priestranstvo na hornom moste,
dolnom moste a priestranstvo pri budove Ocu. P. Cocher namietal, že verejné Wifi pripojenie
nie je vhodné na verejné priestranstvá ani nikde v našej obci, nakoľko potom deti a mládež sa
nebudú hrať a baviť, ale budú len na počítačoch a mobiloch. P. Jamborová konštatovala, že už
je 21. st. a aj obce ako naša je potrebné aby sa zapájala do takýchto výziev, nakoľko technika
a možnosti vývoja nových technológií idú neustále dopredu a v budúcnosti budú takéto
technológie nevyhnutnosťou.
Poslanci schválili zapojenie sa do projektu „Wifi pre Teba“.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Cocher/

K bodu 9/
V bode rôzne predniesol starosta obce žiadosť pani Monnichovej o zriadenie autobusovej
zastávky pre školskú linku v miestach pri číslach domov 19 a 20. Bližšie informácie budú
zistené na SAD Trenčín.
Ďalej informoval poslancov o prevedenej úprave miestnej komunikácie od čísla 218 p. Karas
po č. 224 p. Pilného, kde bol rozvezený a povalcovaný drvený asfalt.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že sa súťaží konvektomat do MŠ.
Ďalej sa pani Lencsésová informovala na vyúčtovanie hodov a že budúce hody si výčapy
rozdelia zložky – futbalisti, DHZ, Jednota dôchodcov. Starosta obce konštatoval, že keby mal
vopred danú túto otázku, vyúčtovanie hodov pripraví na toto zasadnutie obecného
zastupiteľstva a uistil poslancov, že Pohostinstvo u Rasťa ani žiaden člen z rodiny nemal
z financií z výčapov ani hodových slávností ani jedno euro.
Ďalej sa p. Cocher informoval kedy sa umiestnia spomaľovače na cestu. Poslanci sa dohodli
so starostom obce na spoločnej obhliadke dňa 18.9.2018 o 18:00 hod. pred Ocú.
Ďalej sa p. Egly Miroslav spýtal v akom štádiu riešenia je sťažnosť p. Zory Eglyovej,
o uzatvorení vonkajšej terasy v Pohostinstve u Rasťa, pretože sa susedia sťažujú na nočný
hluk. Starosta obce informoval, že terasa bude v blízkej budúcnosti uzatvorená a po
uzatvorení pohostinstva bude uzatvorená aj terasa.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa pýtali na možnosť inštalovať kamerový systém v obci.
Starosta obce informoval poslancov, že bude možné získať finančné prostriedky na
vybudovanie kamerového systému vrámci výzvy, ktorá bude pre obce v združeniach MAS.
Ďalej bola poskytnutá informácia o nefunkčnosti miestneho rozhlasu pri p. Belokostolskej, pri
p. Burmekovi J. a aj pri p. Ivanišovi R.. Starosta obce informoval, že dá preveriť funkčnosť
batérií v rozhlasoch a kde bude slabšia kapacita, tak tam sa batérie vymenia.

Poslanci sa pýtali aká je situácia ohľadom pozemku, na ktorom je futbalové ihrisko. Starosta
informoval, že do 30.06.2018 podal informácie, ktoré Slovenský pozemkový fond požadoval
a teraz sa stále čaká na vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu.
Poslanci upozornili starostu obce aby vyzval p. Šidlovú na odstránenie nebezpečného plota pri
cintoríne.
K bodu 10/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol poslancom žiadosť T-STAV združenie
o finančné navýšenie za vykonané práce – plot cintorín, umývadlo na cintoríne a naviac
výkopové práce a následné betónovanie o sumu 1 893 € s DPH. Poslanci odmietli navýšenie
sumy z dôvodu zmeny múrika, ktorý mal byť vybudovaný z ozdobných betónových tvárnic,
ktoré boli zamenené za klasické tvárnice a následný obklad múrika, ktorý možno bude podľa
p. Eglyho po niekoľkých rokoch odpadávať. Poslanci neschválili finančné navýšenie plotu
cintorína.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Egly/

K bodu 11/
Poslankyňa Ing. Miščíová Barbora navrhla úpravu rozpočtu číslo 2 v kapitálovom rozpočte –
Multifunkčné ihrisko – presunúť 10 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri p.
Ivanišovi R. a ostatných 50 000 € unížiť.
Túto úpravu odôvodnila tým, že poslanci neboli dostatočne informovaní o projekte
multifunkčného ihriska a pre krátkosť času. Starosta obce navrhol aby sa poslanci vyjadrili na
aký iný účel by chceli tieto finančné prostriedky použiť a taktiež konštatoval, že tieto peniaze
sa podarilo ušetriť v rozpočte a preto mali byť investované na kapitálové výdavky. Poslanci
navrhli aby sa tieto financie ušetrili a použili na budúci rok.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 1 /Mgr. Jamborová/

Zdržal sa: 0

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 11.09.2018
Zapísala:

Mgr. Eva Kalusová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jamborová Katarína

Ing. Miščíová Barbora

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici,
konaného dňa 11.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na zasadnutí dňa 11.09.2018 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 22/2018
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 11.09.2018 doplnenie programu o body
10/ Navýšenie finančných prostriedkov na plot na cintoríne
11/ Úprava rozpočtu č. 2
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho riadneho zasadania.
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici neschválilo zámer odpredať časť parcely KN C
757/4 – orná pôda o výmere 495 m2 v k. ú. Dolná Breznica
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 1 /Mgr. Jamborová/

Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici neschválilo predaj húpačky s preliezkou.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/2018
Obecného zastupiteľstvo schválilo majetkové vysporiadanie parcely KN C 730/4 vo
vlastníctve p. Ivaniša R. za účelom rozšírenia miestnej komunikácie a následné položenie
asfaltového koberca na miestnu komunikáciu pri p. Ivanišovi R.
Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa do projektu “ Wifi pre Teba .“ Výška podpory
je 15 000 € a spoluúčasť obce je 5%.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1/ Cocher Ľ./

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť T-STAV združenie František Híreš o finančné
navýšenie za vykonané práce - plot cintorín Dolná Breznica o sumu 1 893 € s DPH.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /Egly M./

Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica schválilo úpravu rozpočtu na multifunkčné ihrisko
nasledovne – presunúť 10 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri p. R. Ivanišovi a 50 000 €
unížiť.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 1 /Mgr. Jamborová/

Zdržal sa: 0

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

