Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.5.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny - 6 poslancov
Peter Dávid, Ing. Radoslav Barcík, Ing. Michal Mališ, Ivan Donoval,
Miroslava Budová, Jana Pastierovičová
Mgr. Peter Lipnický - ospravedlnený
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4. Oboznámenie s výsledkom III. Kola verejnej obchodnej súťaže na predaj
stavebných pozemkov v lokalite IBV Záhumnie
5. Schválenie odpredaja stavebného pozemku č. 7 v lokalite IBV Záhumnie
6. Prerokovanie a schválenie prenájmu objektu súpisné číslo 85 na účely
predajne potravín, ako prípad hodný osobitného zreteľa – bez verejnej
obchodnej súťaže
7. Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku „C“KN parcely
č. 1494/13 zameranej GP v rámci usporiadania vlastníckych vzťahov
pod MK v časti „Polesie“
8. Prerokovanie a schválenie dodávateľa prác – asfaltovanie MK
„Za pasekou“ a „Jaminá“ na základe najvýhodnejšej ponuky z prieskumu
trhu
9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu Obce Železná Breznica
za rok 2016
10. Prerokovanie výročnej správy Obce Železná Breznica za rok 2016
11. Prerokovanie Stanoviska hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2016
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
I. a II. polrok 2017
13. Prerokovanie Správy nezávislého audítora
14. Informácia starostu obce o ukončení sanácie oporného múru V brehu
15. Informácia starostu obce o prebiehajúcom prieskumu trhu na elektrorevízie pre všetky obecné objekty
16. Návrhy, pripomienky poslancov a hlavnej kontrolórky obce
17. Príprava a zabezpečenie „Dňa matiek“ 21.5.2017
18. Diskusia, rôzne
19. Schválenie uznesenia, záver zasadnutia
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Dúbravský.
Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.
Bod 2
Návrhová komisia :
Peter Dávid, Miroslava Budová, Ing. Radoslav Barcík
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0

Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová, Ing. Michal Mališ
Zapisovateľka : Zuzana Mlynárčiková
Navrhovaný program rokovania – podľa pozvánky – predniesol starosta obce. Neboli
vznesené pripomienky a doplňujúce návrhy.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne prijali.
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
Uznesenie č. 20, bod 8a) – splnené
Uznesenie č. 20, bod 8b) – zatiaľ nesplnené
Bod 4,5
Starosta obce oboznámil prítomných s III. Kolom VOS na predaj stavebných pozemkov,
prihlásil sa jeden záujemca – Ing. Vargovský zo Zvolena. SP má výmeru 811 m2.
Platí Uznesenie č. 4, bod 5c) – cena 23,00 €/m2. Celková kúpna cena za uvedený SP je
18 653,00 €.
Ing. Mališ – otázka, či p. Vargovský začne tohto roku s výstavbou
odpoveď – áno začne
Starosta obce pripraví Kúpnu zmluvu a všetky potrebné dokumenty na KN.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
OZ uznesenie ohľadom tohto bodu bolo schválené.
Bod 6
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s tým, že predajňa potravín v obci končí dňa
30.6.2017. Obec hľadala záujemcov o prenájom obecných priestorov na zriadenie predajne
potravín. Prihlásila sa p. Mária Lalíková, Partizánska 205/2A Vígľaš. Je potrebné sa dohodnúť
na cene prenájmu. Energie a vodu si hradí nájomca, taktiež ja bežné opravy. Starosta obce
požiadal o názor poslancov OZ.
Poslanci OZ sa zhodli na návrhu cene prenájmu: 10,00 €/1 mesiac na obdobie od 1.6.2017 do
31.5.2027. Je potrebné pripraviť nájomnú zmluvu.
Uznesenie k tomuto bodu prečítal p. Dávid.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Bod 7
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom o odkúpenie pozemku „C“KN parcela č.
1494/13, zameranej GP č. 45859671 – 40/2017 za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov
pod MK „Polesie“ od Ing. Baču Cyrila a p. Bačovej Márie. Jedná sa o 269 m2. Vlastníci
pozemku súhlasia s odpredajom pozemku za cenu 0,70€/m2, čo predstavuje kúpnu cenu
celkom 188,30 €.
Uznesenie k tomuto bodu predniesol p. Dávid.

Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie k tomuto bodu bolo schválené.
Bod 8
Na OcÚ boli doručené 3 ponuky na opravu havarijného stavu MK – „Za pasekou“ a „Jaminá“.
Obec dala vyhotoviť jednoduchú PD . Na zasadnutí boli otvorené obálky a vyhodnotené
ponuky :
1) Doprastav-asfalt a.s., Stráž 223 Zvolen
Celková cena : 38 401,58 € s DPH
2) Lesostav- stred Zvolen s.r.o., Osloboditeľov 278 Lieskovec
Celková cena : 39 028,52 € s DPH
3) RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 484 Lieskovec
Celková cena : 35 075,33 € s DPH
Všetky firmy zaslali všetky požadované doklady.
Ako najvýhodnejšia bola poslancami OZ vybraná firma RENOVIA s.r.o. Lieskovec, ktorá podľa
požadovaného výkazu-výmeru predložila najnižšiu ponuku na celkovú cenu : 35 075,33 €
s DPH. OcÚ pripraví s uvedenou firmou Zmluvu o dielo.
Uznesenie k tomuto bodu predniesol p. Dávid.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Bod 9
Záverečný účet obce za rok 2016 predniesla p. Mlynárčiková Zuzana – ekonómka obce. Je
priložený k zápisnici.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný:
Prijmy – 157 857,- €
Výdavky – 157 857,- €
V priebehu roka bol rozpočet zmenený 5x.
Rozpočet obce po zmenách :
Príjmy – 218 527,- €
Výdavky – 192 100,- €
Skutočné čerpanie v roku 2016 : príjmy 218 085,63 €
výdavky 180 766,87 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia : 37 318,76 €, z ktorého sa vylučujú prostriedky od SSE
ako náhrada za výrub drevín (účelovo viazané prostriedky) vo výške 2300,00 €.
Prebytok RH vo výške 35 018,76 € odviesť do RF obce.
Uznesenie k tomuto bodu predniesol p. Dávid.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Bod 10
Poslancov OZ s Výročnou správou obce oboznámila ekonómka obce p. Mlynárčiková,
v úvodnom slove starostu obce – zhodnotenie prác v obci za rok 2016. Hospodársky
výsledok obce za rok 2016 :
Náklady – 211 117,41 €

Výnosy – 237 234,92 €
Hospodársky výsledok : 26 117,51 €
Poslanci OZ berú na vedomie.
Bod 11
Hlavná kontrolórka obce Ing. Slamková oboznámila poslancov OZ s jej stanoviskom
k záverečnému účtu obce za rok 2016. Odporúča poslancom OZ schváliť záverečný účet obce
za rok 2016 bez výhrad.
OZ berie na vedomie.
Bod 12
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok
2017.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Bod 13
Správu nezávislého audítora Ing. Mileny Korcovej k záverečnému účtu obce prečítala
ekonómka obce.
Názor audítora :
Priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Železná
Breznica k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona o účtovníctve.
OZ berie na vedomie.
Bod 14,15,16
Starosta obce informoval :
- oprava oporného múra „V Brehu“ – ukončené
- bola zaregistrovaná naša žiadosť v PPA – MK
- elektrorevízie obecných objektov – obhliadka
- odkúpenie pozemkov pod MŠ od p. Palkovičovej Alžbety, bola podpísaná KZ a bola
doručená na vklad do KN
- informácie o kolaudačnom konaní SSE – prepoj EN Huta – Hronská Dúbrava
- informácie o Dni matiek a Dňa detí
Bod 18
- p. Donoval – informácia o ihrisku, ktoré je znehodnotené diviakmi, celé ihrisko sa musí
sfrézovať a zvalcovať
- p. Dúbravský – informácia o oprave výtlkov na štátnej cesta pracovníkmi BBSK

Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
V Železnej Breznici, 18.5.2017
Zapísala : Mlynárčiková Zuzana
Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ

