Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.3.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny - 6 poslancov
Dávid Peter, Donoval Ivan, Pastierovičová Jana, Budová Miroslava
Ing. Mališ Michal, Ing. Barcík Radoslav,
Mgr. Lipnický Peter - ospravedlnený

Program: 1. Otvorenie
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4. Prerokovanie a voľba hlavného kontrolóra obce
5. Prerokovanie a schválenie pristúpenia Mesta Sliač s Spoločnému obecnemu úradu na úseku stavebnej správy
6. Prerokovanie a schválenie návrhu na opravu miestnych komunikácií
7. Prerokovanie návrhov na revitalizáciu verejných priestranstiev v obci
8. Informácie starostu obce
9. Diskusia, rôzne
10. Návrh na uznesenie, záver zasadnutia
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Dúbravský.
Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Predniesol navrhovaný program rokovania, ktorý
bol jednohlasne schválený.
Bod 2
Návrhová komisia :

Peter Dávid
Ivan Donoval
Miroslava Budová

Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne prijali.
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
- uznesenie č. 16, bod 6a – splnené, predaj p. Vargovskému sa zrealizoval dňa 20.1.2017,
- uznesenie č. 17, bod 6a – splnené, predaj manželom Janoušekovcom sa zrealizoval
20.12.2016, vlastnícke právo bolo zapísané dňa 20.1.2017
- uznesenie č. 17, bod 6b – zatiaľ nebolo splnené
Poslanci OZ berú na vedomie.

Bod 4
Na vyhlásenú voľbu na hlavného kontrolóra obce sme nedostali žiadne prihlášky.
Je potrebné vyhlásiť druhé kolo voľby hlavného kontrolóra obce, termín ukončenia zberu
písomných prihlášok do 31.3.2017 do 13,00 hod. Obecný úrad zabezpečí zverejnenie
vyhlásenia voľby HK obce na webovej stránke obce.
Poslanci OZ túto skutočnosť berú na vedomie.
Bod 5
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s požiadavkou Mesta Sliač o pristúpenie ku
spoločnému obecnému úradu na úseku stavebnej správy – dodatok č. 11 k Zmluve zo dňa
27.1.2003 v znení jej dodatkov.
Hlasovanie poslancov : za - 6 poslancov
proti - 0
zdržal sa - 0
Bod 6
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so zámerom na opravu miestnych komunikácií v časti
obce Jaminá a Za pasekou :
- nový asfaltový povrch, nakoľko je veľmi zničený
- VO na dodávateľa prác – zabezpečí OcU
- cena za obidve MK je cca 40 000,- € + vyspravenie najväčších výtlkov v ostatných uliciach
Hlasovanie poslancov : za - 6 poslancov
proti - 0
zdržal sa - 0
Bod 7
Starosta obce informoval poslancov OZ s návrhmi na revitalizáciu verejných priestranstiev
v obci :
- oprava oporného múru pri hlavnej ceste – nad domom s.č. 166
- osadenie oddychovej lavičky pred s.č. 163
- spojenie chodníka pred s.č. 152-154
- rigoly pred ľudovým domom s.č. 137 + oprava poškodeného dreveného zábradlia
- oprava múrika na moste pri tržnici
- oplotenie protipožiarnej nádrže
- osadenie stĺpa verejného osvetlenia pred novostavbami s.č. 215-217
Bod 8
Starosta obce informoval poslancov OZ :
a) ukončenie nájmu obecných priestorov – budova č. 85, p. Fekiač ukončil nájom
k 28.2.2017.
Nakoľko p. Dúbravská oznámila ukončenie činnosti Rozličný tovar k 1.7.2017 a obec zostane
bez predajne potravín a rozličného tovaru , je potrebné ponúknuť uvoľnené priestory
v budove č. 85 do prenájmu záujemcom o zriadenie prevádzky potravín – OcU zverejní na
web stránke.
b) navozenie šotoliny na obrátky autobusov, príjazdovej cesty v Hute k s.č. 5 – p. Nemčok, pri
cintoríne
c) bola urobená analýza ističov v obecných objektoch, na troch objektoch – MŠ, TJ a budova
č. 85 sú predimenzované, je potrebná ich výmena – sú pripravené podklady pre energetikov
d) bola prednesená požiadavka od mladých športovcov na zakúpenie strojov na cvičenie do
posilňovne, po prerokovaní sa poslanci OZ dohodli na sume do 600,00 €.

e) informácia o výmene expanzných nádrží v MŠ
f) príprava Dňa Matiek – 21.5.2017
DOS Podzámčok odohrá divadelnú hru Ferka Urbánka : Strašidlo
Bod 9
Ing. Mališ – dotaz ohľadom žiadosti na odkúpenie stav. pozemku p. Vargovský
Donoval – osadenie lavičky pred kaplnkou v Hute
Bod 10
Návrh na Uznesenie predniesol zástupca starostu pán Dávid Peter.
Hlasovanie poslancov : za - 6 poslancov
proti - 0
zdržal sa - 0
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

V Železnej Breznici, 15.3.2017
Zapísala : Mlynárčiková Zuzana

Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ

