Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.7.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny - 7 poslancov
Peter Dávid, Ing. Radoslav Barcík, Ing. Michal Mališ, Ivan Donoval,
Miroslava Budová, Jana Pastierovičová, Mgr. Peter Lipnický
Program: 1) Otvorenie
2) Voľba členov návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 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. 10 v lokalite IBV
6) Prerokovanie a schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
7) Schválenie návrhu VZN obce o plagátových plochách
8) Informácia starostu obce o prebiehajúcich prácach v obci
9) Návrhy, pripomienky, diskusia, rôzne
10) Návrh uznesenia – schválenie
11) Záver zasadnutia
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Dúbravský.
Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom rokovania,
ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili.
Bod 2
Návrhová komisia :
Peter Dávid, Jana Pastierovičová, Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov OZ : za
7 poslancov
proti
0
zdržal sa 0
Overovatelia zápisnice : Miroslava Budová, Ing. Radoslav Barcík
Zapisovateľka : Zuzana Mlynárčiková
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
- uznesenie č. 20, bod 8b) – starosta obce navrhuje zrušiť, nakoľko vchodové dvere do MŠ
boli vymenené za zrenovované
- uznesenie č. 21 bod 7a,b,d,e – splnené
- uznesenie č. 21 bod 7c – zatiaľ nesplnené, p. Vargovský sa neozval
Bod 4
Vyhodnotenie III. Kola VOS o odpredaji SP. Žiadosť si podali dvaja záujemcovia :
p. Vargovský – SP č. 7
p. Bačová – SP č. 10

Bod 5
Pani Mária Bačová, Železná Breznica 220 má záujem o odkúpenie stavebného pozemku č. 10,
ktorý pozostáva : „C“KN parcela č. 663/6, orná pôda o výmere 98 m2
„C“KN parcela č. 664, orná pôda o výmere 605 m2
„C“KN parcela č. 797/10 , ostatné plochy o výmere 98 m2
„C“KN parcela č. 1320/4, trávne porasty o výmere 20 m
„C“KN parcela č. 1320/13, trávne porasty o výmere 245 m2
Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce. SP č. 10 má celkovú výmeru 1066 m2, čo
predstavuje celkovú kúpnu cenu spolu : 24 518,00 €, ktorú kupujúca zaplatí pri podpise
zmluvy na účet obce.
Hlasovanie poslancov OZ : za
7
proti
0
zdržal sa 0
Poslanci OZ jednohlasne schválili predaj stavebného pozemku č. 10 IBV Záhumnie.
Bod 6
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmluvy od SSE-Distribúcia, a.s. Žilina na
zriadenie vecného bremena k parcele „E“KN č. 713 o výmere 2519 m2. Jedná sa o vecné
bremeno na uloženie IS a ochranného pásma 1m na každú stranu od vedenia, právo vstupu
a prístupu na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby
a opravy na časti pozemku zameranom GP č. 370565664-12/17.
Hlasovanie poslancov OZ : za
7
proti
0
zdržal sa 0
Poslanci OZ schválili predmetnú zmluvu.
Bod 7
Návrh na VZN obce o umiestňovaní volebných plagátov na území obce predložil starosta
obce. Poslanci OZ berú na vedomie, návrh VZN bude zverejnený na UT obce a web stránke
obce na pripomienkovanie.
Bod 8
Starosta obce informoval poslancov o :
- RO č. 1/2017 schválené starostom obce v súlade s Uznesením OZ č. 15, bod 5b
- realizácia opravy MK „Za pasekou“ a „Jaminá“
- oprava poškodenej krajnice MK v časti „Kúty“ v spolupráci s TU Zvolen
- nadobudnutie vlastníctva pozemku pod MK „Na polesí“
- prebiehajúce elektrorevízie v MŠ, OcU a KD
- ukončené práce na oplotení protipožiarnej nádrže
- stavebné práce na predeľovacej stene na ubytovni SAD v MŠ – nocovňa vodiča
- maľovanie v MŠ
- stavebné práce na rozšírení VO v novej časti Slnečnej ulice
- vyhlásené elektronické obstarávanie na kompostéry BRKO v rámci Združenia obcí
mikroregiónu ADELA – spoluúčasť na financovaní 5% vo výške 1980,07 €, ktorá bola
uhradená.

Bod 9
Diskusia
- kosenie v priestranstiev v obci
- turistický pochod na Lazy dňa 6.8.2017 , zraz o 13,30 hod na miestnej tržnici, občerstvenie
na Lazoch pripraví obec ( držkový guláš, nealko občerstvenie )
Bod 10
Návrh na uznesenie predniesol zástupca starostu p. Dávid Peter.
Hlasovanie poslancov OZ : za
7
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie OZ č. 22 bolo jednohlasne schválené!
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania starosta obce ukončil zasadnutie OZ.
V Železnej Breznici, 31.7.2017
Zapísala : Mlynárčiková Zuzana

Overovatelia zápisnice : Miroslava Budová
Ing. Radoslav Barcík

