Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 31.3.2017

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

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 zámeru odkúpenia pozemku pre obec
6. Informácie starostu obce
7. Diskusia, rôzne
8. 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
Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ
Overovatelia zápisnice : Ivan Donoval
Ing. Radoslav Barcík
Poslanci OZ tento návrh jednohlasne prijali.
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
Konštatoval, že všetky úlohy z predchádzajúcich uznesení OZ sú splnené.
Bod 4
Na vyhlásenú voľbu na hlavného kontrolóra obce – II. kolo bola doručená dňa 30.3.2017
jedna prihláška od Ing. Kataríny Slamkovej, Tŕnie 126.
Na zasadnutí OZ bola otvorená obálka, ktorá obsahovala všetky náležitosti podľa požiadaviek
vyhlásenej voľby na hlavného kontrolóra obce. Poslanci OZ nevzniesli žiadne pripomienky,
a preto starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa
0
Za hlavnú kontrolórku obce Železná Breznica bola jednohlasne zvolená Ing. Katarína
Slamková na úväzok 0,05 t. j. 8 hodín mesačne od 6. apríla 2017.

Bod 5
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so zámerom odkúpenia časti pozemku KN „C“
parcela číslo 1494/6 o výmere cca 240 m2 od vlastníkov nehnuteľnosti Ing. Baču Cyrila
a Márie Bačovej bytom Železná Breznica 220, nakoľko na uvedenom pozemku sa nachádza
cesta na Polesí. Vlastníci nehnuteľnosti súhlasia s odpredajom pozemku pre obec. OcÚ
zabezpečí zhotovenie GP.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa
0
Bod 6
Starosta obce informoval poslancov OZ :
- MDD 4.6.2017 o 13,00 hod. na ihrisku – bola objednaná nafukovacia atrakcia
- boli rozposlané žiadosti na prieskum trhu na opravu havarijného stavu MK
- starosta informoval o prácach v obci – boli opravené obrátky autobusov – navozená
a rozhrnutá šotolina a osadené dopravné značky „Zákaz vjazdu nákladným vozidlám“
- príprava oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci : 15.10.2017
- bola doručená žiadosť o jednorázový finančný príspevok od Základnej organizácie
Slovenského zväzu včelárov vo Zvolene, ktorej členmi sú aj občania našej obce.
Poslanci OZ po diskusii navrhli jednorázový finančný príspevok maximálne 70,00 €.
Hlasovanie poslancov : za
6 poslancov
proti
0
zdržal sa
0
Poslanci schválili jednorázový finančný príspevok pre okresný zväz včelárov Zvolen vo výške
70,00 €.
Bod 7
Diskusia :
- Ing. Mališ navrhol prejednanie výmeny vchodových dverí do MŠ, ktoré sú vo veľmi zlom
stave. Apeloval na to, či by sa v obecnom rozpočte nenašli prostriedky na výmenu.
Starosta obce informoval, že p. Kováčik ponúkol bezplatné vymenenie týchto dverí za
podobné už použité ale opravené.
Poslanci OZ sa dohodli, že sa urobí prieskum trhu a vypracovanie cenovej ponuky na
zhotovenie plastových dvojkrídlových dverí bielej farby.
Do diskusie sa už nik neprihlásil.
Bod 8
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, 31.3.2017
Zapísala : Mlynárčiková Zuzana
Overovatelia zápisnice : Ivan Donoval
Ing. Radoslav Barcík

