Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.12.2017
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny - 7 poslancov
Peter Dávid, Ing. Radoslav Barcík, Ing. Michal Mališ, Ivan Donoval,
Miroslava Budová, , Mgr. Peter Lipnický, Jana Pastierovičová
Ing. Katarína Slamková – hlavný kontrolór obce
Zuzana Mlynárčiková – ekonóm obce

Program: 1) Otvorenie
2) Voľba členov návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4) Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2018 a jeho schválenie
5) Prerokovanie a schválenie VZN obce č. 2/2017 o stanovení poplatku
za komunálny odpad
6) Návrh na odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou „Dolná
Jaminá“
7) Prerokovanie žiadosti RKFÚ Tŕnie o finančný príspevok na opravu
organu
8) Informácia starostu obce o vykonávaní štátneho odborného dozoru
9) Informácia starostu o podaných žiadostiach o NFP z Programu RV
10) Prerokovanie a schválenie rozvojových a investičných akcií na rok 2018
11) Oboznámenie so Smernicou upravujúcou postup verejného obstarávania
v obci
12) Príprava „Mikuláša“ a rozsvietenie vianočného stromčeka pre deti
dňa 10.12.2017
13) Rôzne, návrhy, pripomienky poslancov a občanov
14) Diskusia
15) Schválenie uznesenia
16) Záver zasadnutia
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Dúbravský.
Konštatoval, že OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom rokovania.
Do programu bolo doplnené : - stanovisko HK obce k rozpočtu na rok 2018, plán kontrolnej
činnosti HK na 1. polrok 2018.
Bod 2
Návrhová komisia :
Peter Dávid, Mgr. Lipnický, Ing. Barcík
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Zloženie komisie bolo schválené.
Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová, Miroslav Budová
Zapisovateľka : Zuzana Mlynárčiková

Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
- uznesenie č. 21 bod 7c – zatiaľ nesplnené, p. Vargovský sa neozval
- uznesenie č. 23, bod.7a – splnené
- uznesenie č. 23, bod 7b – splnené
Bod 4
Návrh na rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a web stránke obce od 15.11.2017 do 4.12.2017.
Na návrh poslancov OZ bol upravený :
- navýšenie bežných príjmov v položke výnosy z podielových daní o 1000,- €
- navýšenie finančných operácií v položke prevod z rezervného fondu o 1000,- €
- navýšenie bežných výdavkov v položke interiérové vybavenie MŠ o 1000,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov v položke nákup pozemkov pod MK o 1000,- €
Rozpočet obce na rok 2018 :
Bežné príjmy : 189 897,00 €
Bežné výdavky : 190 350,00 €
FO príjmové : 31 453,00 €
FO výdavkové :
0
Kapitálové príjmy : 0
Kapitálové výdavky : 31 000,00 €
Príjmy spolu : 221 350,00 €
Výdavky spolu : 221 350,00 €
Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný.
Podľa zákona č. 583/2004, §4 ods.5 obec neuplatňuje programový rozpočet obce.
Stanovisko k rozpočtu obce predniesla hlavná kontrolórka obce, v ktorom odporúča
poslancom OZ schváliť rozpočet obce na rok 2018 a neuplatňovanie programového rozpočtu
obce.
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Poslanci OZ rozpočet obce na rok 2018 a nevytváranie programového rozpočtu obce
jednohlasne schválili.
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti na
1. polrok 2018, ktorý bol vyvesený na ÚT obce a web stránke obce od 16.11.2017 .
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018 bol schválený.
Bod 5
Návrh VZN obce č. 2/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a web stránke obce od
16.11.2017 do 4.12.2017
Sadzba poplatku za KO je stanovená 0,0493 €/osoba/kal.deň (18,00€ na osobu a rok)
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
VZN obce č. 2/2017 bolo jednohlasne schválené.

Bod 6
Starosta obce informoval poslancov OZ o zámere odkúpenia pozemkov pod MK na Dolnej
Jaminej, ktoré sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov. Jedná sa o pozemky :
„E“KN parcela č. 993 o výmere 65 m2
„E“KN parcela č. 994 o výmere 53 m2
„E“KN parcela č. 995 o výmere 84 m2
čo predstavuje spolu výmeru 202 m2. Je zabezpečený predbežný súhlas dotknutých
vlastníkov za cenu 1,00 €/m2.
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Odkúpenie pozemkov pod MK „Dolná Jaminá“ poslanci OZ schválili.
Bod 7
Na OcÚ bola doručená dňa 24.11.2017 žiadosť od RKFÚ Tŕnie o finančný príspevok na
opravu organu vo farskom kostole v Tŕni. Poslanci OZ sa po rozprave zhodli, že súhlasia
s poskytnutím príspevku vo výške 1000,00 €. V novom roku bude uzatvorená zmluva
o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce.
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0

Bod 8
- starosta obce informoval poslancov o vykonanom štátnom vodohospodárskom dohľade,
ktorý bol vykonaný na ranči, ktorý patrí spoločnosti KOVLAD s.r.o., Lúka 650/1, Ondrej nad
Hronom, 976 62 Brusno – poslanci berú na vedomie
Bod 9
- starosta informoval poslancov OZ, že žiadosť o NFP z PPA MŽP SR na projekt revitalizácie
verejných priestranstiev – rekonštrukcia miestnej komunikácie „Ulica“ bola zamiestnutá.
V novom roku bude vyhlásená nová výzva na podávanie projektov, kde opätovne budeme
žiadať NFP
- obec podala žiadosť o NFP z PPA na kamerový systém
- starosta informoval o záveroch rokovania R ZMOS v Hriňovej
Poslanci berú uvedené skutočnosti na vedomie.
Bod 10
Starosta oboznámil poslancov OZ s návrhom na rozvojové a investičné akcie na rok 2018:
- oprava havarijného stavu MK „Priehrada“ – rozpočtové náklady podľa výkazu výmer
- vybudovanie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu na IBV Záhumnie
- dokončenie revitalizácie mostu z BV
- oprava oporného múru pri štátnej ceste v strede obce (na moste)
- výmena oplotenia futbalového ihriska
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0

Bod 11
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so Smernicou upravujúcou postup verejného
obstarávateľa obce Železná Breznica pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočňovanie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov.
Poslanci OZ berú na vedomie.
Bod 12
„Mikuláš“ v obci bude dňa 10.12.2017 o 16,00 hod. na miestnej tržnici spolu s rozsvietením
vianočného stromčeka. Balíčky pre deti budú v hodnote cca 5,00 €/1bal., pripravený bude čaj
a vianočný punč.
Bod 13,14
Jednotlivé pripomienky a návrhy poslancov boli vznesené pri jednotlivých bodoch rokovania.
Bod 15
Návrh na uznesenie predniesol zástupca starostu p. Dávid Peter.
Hlasovanie poslancov OZ :
za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie OZ bolo schválené.
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
V Železnej Breznici, 4.12.2017
Zapísala : Zuzana Mlynárčiková

Overovatelia zápisnice : Jana Pastierovičová
Miroslava Budová

