Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny - 7 poslancov
Dávid Peter, Donoval Ivan, Pastierovičová Jana, Budová Miroslava
Ing. Mališ Michal, Ing. Barcík Radoslav, Mgr. Lipnický Peter

Program: 1. Otvorenie
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska
6. Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 3/2016 – určenie dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
7. Prerokovanie a schválenie predaja pozemkov KN“C“ 670/5, 672/5,
1320/5 a 1320/10, ktoré spolu tvoria stavebný pozemok č. 14
o celkovej výmere 1149 m2 na IBV Záhumnie
8. Prerokovanie a schválenie prevodu pozemkov pod objektom MŠ
od SPF na obec
9. Návrhy na opravy obecného majetku na rok 2017
10. Zabezpečenie „Mikuláša pre deti“ dňa 11.12.2016
11. Diskusia, rôzne
12. 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 :

Dávid Peter
Budová Miroslava
Ing. Barcík Radoslav

Overovatelia zápisnice : Mgr. Lipnický Peter
Ing. Mališ Michal
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne prijali.
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
- uznesenie č. 15, bod 6a – zakúpenie 2 ks panoramatických zrkadiel, úloha splnená, zrkadlá
sú osadené

- uznesenie č. 16, bod 6a – podklady vo veci predaja nehnuteľnosti, úloha splnená, žiadatelia
požiadali o odklad na rok 2017
Bod 4
Rozpočet obce na rok 2017 predniesla ekonómka obce p. Mlynárčiková. Návrh na rozpočet
obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 9.11.2016. Neboli
vznesené žiadne námietky. Na zasadnutí OZ bola vznesená pripomienka zo strany poslancov
o navýšenie výnosu dane z príjmov poukázaných samospráve oproti návrhu o 8% , t.j.
o sumu 11600,- € - rozp. položka 111 003 celková suma 156600,00 €, použitie na údržbu MK.
Zapojenie zostatku z roku 2016 – účelovo viazané prostriedky ako náhrada za výrub drevín
vo výške 2300,00 € - rozp. položka 453 celková suma 2300,00 €, použitie na nákup drevín.
Rozpočet obce na rok 2017 :
Príjmová časť : bežné príjmy obce 186 442
finančné operácie
22 300
kapitálové príjmy
24 840
--------------Príjmy celkom :
233 582
Výdavková časť : bežné výdavky
188 742
finančné operácie
0
kapitálové výdavky 44 840
--------------Výdavky celkom : 233 582
Hlasovanie poslancov : za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa - 0
Rozpočet obce na rok 2017 bol jednohlasne schválený.
Bod 5
Návrh na VZN obce č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska predniesol starosta obce.
Bol zostavený v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. a vyvesený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce dňa 26.11.2016. V uvedenej lehote neboli vznesené námietky.
Starosta obce informoval poslancov OZ o uvedenom návrhu VZN, poplatky za hrobové
miesta sa nemenia : jednohrob 16,60 € / 10 rokov
dvojhrob 33,20 €/ 10 rokov
trojhrob 49,80 € / 10 rokov
Keďže nikto z poslancov OZ nevzniesol námietku proti návrhu VZN obce starosta obce dal
hlasovať o uvedenom návrhu VZN.
Hlasovanie poslancov : za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa - 0
VZN obce č. 2/2016 bol jednohlasne prijaté.
Bod 6
Starosta obce predniesol návrh VZN obce č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území Obce Železná Breznica , ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 26.11.2016. Nikto nepodal
námietky proti zverejnenému návrhu VZN.

Výška dotácie na dieťa v materskej škole na rok 2017 je 3446,55 €.
Hlasovanie poslancov : za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa
-0
VZN obce č. 3/2016 bolo jednohlasne prijaté.
Bod 7
Zámer na odpredaj stavebného pozemku č. 14 na IBV Záhumnie o celkovej výmere 1149 m2
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 8.11.2016 do 9.12.2016.
Jedná sa o pozemky : KN“C“ parcela č. 670/5, orná pôda, o výmere 469 m2 – LV č. 1073
KN“C“ parcela č. 672/5, záhrady, o výmere 388 m2 – LV č. 1073
KN“C“ parcela č. 1320/5, TTP, o výmere 84 m2 – LV č. 1073
KN“C“ parcela č. 1320/10, orná pôda, o výmere 208 m2 – LV č. 1076
Žiadatelia : Ing. Marek Janoušek a Bc. Lenka Janoušková, rod. Babčanová, trvale bytom
Novozámocká 67, 960 01 Zvolen.
Kúpna cena : 23,00 €/m2 stanovená znaleckým posudkom č. 4/2014 Ing. Šutým
Celková kúpna cena za pozemok : 26427,00 €, ktorú zaplatia kupujúci pri podpise kúpnej
zmluvy na účet obce. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znášajú kupujúci.
Poslanci OZ nemajú námietky voči predaju uvedeného pozemku.
Hlasovanie poslancov : za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa - 0
Bod 8
Starosta obce informoval poslancov so zámerom o prevode vlastníctva k pozemkom pod
objektom materskej školy – KN“C“ parcela č. 487, zastavaná plocha, o výmere 338 m2 - LV č.
752 od SPF Bratislava ako správcu spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov
uvedených na LV pod : p.č. 11 Hríc Jozef, (Demandice č. 60) - 67,29 m2
p.č. 25 Mališ Štefan (Železná Breznica č. 73) – 0,63 m2
p.č. 35 Lipnický Pavol (Železná Breznic č. 74) – 1,41 m2
p.č. 36 Lipnická Anna, r. Rybárová (Bzovská Lehôtka č. 9) – 1,41 m2
p.č. 37 Melagová Katarína, r. Pastierovičová (Železná Breznica č. 33)
- 2,11 m2
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod objektom Materskej školy č. 181
v majetku obce. Znalecký posudok č. 84/2016 na uvedené pozemky vypracoval Ing. Šutý.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o zámere:
odkúpiť spoluvlastnícke podiely vlastníkov na uvedenej parcele - KN“C“ parcela č. 487 ,
uvedených na LV č. 752 :
p.č. 46 Lietavová Anna, r. Škorcová, Zvolenská Slatina č. 763/31 – 3,677 m2
p.č. 47 Havettová Jaroslava, r. Škorcová, Hviezdoslavova 274/7 Žiar n/Hronom – 3,677 m2
p.č. 61 Palkovičová Alžbeta, r. Mališová, Železná Breznica č. 110 – 22,06 m2
- odkúpenie

spoluvlastníckeho podielu KN“C“ parcela č. 486 – LV č. 754
p.č. 94 Palkovičová Alžbeta, r. Mališová, Železná Breznica č. 110 – 68,37 m2
za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k uvedeným pozemkom v cene 0,70€/m2.

Hlasovanie poslancov :

za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa - 0

Bod 9
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na plánované opravy obecného majetku na
rok 2017:
- oprava kuchyne v KD
- oprava miestnych komunikácií ( Za pasekou, Horná Jaminá)
- v prípade schválenia projektu z PPA výstavba prepojenia Slnečnej ulice a stredu obce
s napojením na štátnu cestu pri tržnici
- revitalizácia verejných priestranstiev v obci
- rozšírenie siete verejného osvetlenia - súp. čísla 215-217
Poslanci OZ nevzniesli námietky voči uvedenému návrhu.
Hlasovanie poslancov : za
- 7 poslancov
proti
-0
zdržal sa - 0
Bod 10
Starosta obce informoval prítomných :
- s prípravou „Mikuláša“, ktorý bude v obci dňa 11.12.2016 o 17,00 hod., pripravené sú
balíčky pre deti, vianočné trhy detí MŠ, vianočný punč, čaj – poslanci OZ berú na vedomie
Bod 11
Starosta obce informoval prítomných :
- o postupe rokovaní s SPF vo veci odkúpenia spoluvlastníckych podielov neznámych
vlastníkov pod objektom MŠ – na základe ich požiadavky bol vyhotovený znalecký posudok
č. 84/2016 Ing. Šutým, doložiť Uznesenie OZ o schválení odkúpenia predmetných podielov,
výpis LV, doklad o pridelení IČO a doklad o zvolení za starostu obce
- o zasadnutí R ZMOS dňa 24.11.2016 v Látkach
- o prácach vykonaných v obci v roku 2016
- o žiadosti Ing. Michaleka o prenájom areálu TJ – zorganizovať stretnutie s ním
- Bc. Bozalková informovala o použití dotácie vo výške 500,00 € z OZ ADELA – zhotovenie
nových 3 ks pracovných stolov pre deti MŠ a výmena dvierok na nábytku v MŠ
- Ing. Mališ – pripomenul aktualizáciu DOS Brezničan na webovej stránke obce
- p. Janák – poďakoval starostovi aj poslancom za dobre vykonanú prácu v tomto roku
- p. Dúbraský Jozef – poďakoval v mene DHZ za spoluprácu, informoval, že v roku 2017 bude
90. výročie založenia DHZ v obci
- starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na prácach v
obci

Bod 12
Návrh na Uznesenie OZ predniesol zástupca starostu p. Dávid Peter. Poslanci hlasovali pri
jednotlivých bodoch rokovania .
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

V Železnej Breznici, 9.12.2016
Zapísala : Mlynárčiková Zuzana

Overovatelia zápisnice : Mgr. Lipnický Peter
Ing. Mališ Michal

