Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2018
Prítomní:

Starosta obce – Ján Dúbravský
Poslanci OZ :
Peter Dávid, Ing. Radoslav Barcík, Ing. Michal Mališ, Ivan Donoval,
Miroslava Budová, , Jana Balážová (rod. Pastierovičová),
Mgr. Peter Lipnický,
Zuzana Mlynárčiková – ekonóm obce

Program: 1) Otvorenie
2) Voľba členov návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za
rok 2017
5) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za
rok 2017
6) Prerokovanie výročnej správy obce za rok 2017
7) Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
8) Oboznámenie s rozpočtovým opatrením č. 2/2018
9) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
10) Vyhodnotenie a schválenie víťaznej ponuky na dodávateľa opravy
miestnych komunikácií, schválenie čerpania finančných prostriedkov
z rezervného fondu na tento účel
11) Schválenie volebného okrsku, počtu poslancov a úväzku starostu obce
k voľbám do samosprávnych orgánov obce
12) Návrh na vyradenie DHM a nepotrebného, alebo opotrebovaného majetku
13) Informácie starostu obce
14) Diskusia, návrhy a pripomienky poslancov, občanov a HK
15) Návrh na uznesenie a jeho schválenie
16) Záver zasadnutia
Bod 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Dúbravský.
Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda OZ je
uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom rokovania, vyzval poslancov na
hlasovanie .
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan

✓
✓
✓
✓

Proti

Zdržal sa

5
6
7

Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
7

OZ schvaľuje program rokovania.
Bod 2
Návrhová komisia : Peter Dávid, Miroslava Budová, Ing. Michal Mališ
Overovatelia zápisnice : Jana Balážová, Ing. Radoslav Barcík
Zapisovateľka : Zuzana Mlynárčiková
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

OZ schvaľuje členov návrhovej komisie.
Bod 3
Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení predniesol starosta obce.
- uznesenie č. 26 bod 7a – splnené
Bod 4
Odborné stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce Železná Breznica za rok 2017
prečítala ekonómka obce, nakoľko sa HK obce ospravedlnila z neúčasti na rokovaní OZ
z dôvodu čerpania dovolenky. Hlavná kontrolórka obce vyjadrila záver, že návrh ZÚ obce za
rok 2017 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.,
bol zverejnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred prerokovaním a účtovná závierka
k 31.12.2017 bola overená audítorom.
OZ berie na vedomie odborné stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce za rok
2017.

Bod 5
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 prečítala ekonómka obce.
Názor audítora : účtovná závierka poskytuje pravdivý a vecný obraz finančnej situácie obce
k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia.
Informácie vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou,

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve, súlad so zákonom
o rozpočtových pravidlách
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.
Bod 6
Návrh Výročnej správy obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke
obce dňa 19.3.2018. Poslancov OZ oboznámila s obsahom VS ekonómka obce.
OZ berie na vedomie Výročnú správu obce Železná Breznica za rok 2017.
Bod 7
Návrh Záverečného účtu obce Železná Breznica za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a web stránke obce dňa 19.3.2018. S jeho obsahom oboznámila poslancov OZ
ekonómka obce.
Prebytok rozpočtu v sume 11540,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
11 540,28 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 37375,33 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
37 375,33 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
48 915,61 EUR.

Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 48 915,61 Eur.

Bod 8
S rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2018 oboznámila poslancov OZ ekonómka obce.
V rozpočte sa uskutočnili presuny medzi jednotlivými položkami a kapitolami pri nezmenenej
výške príjmov a výdavkov.
OZ berie na vedomie.

Bod 9
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 20.6.2018. Po oboznámení s jeho obsahom
starosta obce vyzval poslancov na hlasovnie.
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018.
Bod 10
Od 30.5.2018 do 15.6.2018 do 13,00 hod. bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk –
prieskum trhu na opravu havarijného stavu miestnych komunikácií v obci.
Boli doručené 4 ponuky :
1) Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
40 514,64 €
2) Strabag s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
48 732,59 €
3) Renovia s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
38 455,13 €
4) Leostav-stred, s.r.o., Osloboditeľov 278, 962 21 Lieskovec
42 200,73 €
Najvýhodnejšia ponuka je ponuka pod číslom 3 – Renovia s.r.o., Lieskovská cesta 488,
962 21 Lieskovec.
Na opravu havarijného stavu miestnych komunikácií je potrebné použiť finančné prostriedky
z rezervného fondu obce.
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom Renovia s.r.o. Lieskovec.
OZ schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na opravu havarijného
stavu miestnych komunikácií vo výške 38 455,13 €.
Bod 11
V súlade s § 10, ods.3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávnych orgánov obcí,
ustanovuje v Obci Železná Breznica k voľbám do orgánov obce v roku 2018 jeden volebný
okrsok.
V súlade s § 11 ods. 3, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, stanovuje počet
poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Železná Breznica na funkčné obdobie 2018 – 2022
na sedem poslancov.
V súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb., rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Železná Breznica na funkčné obdobie 2018- 2022 na plný pracovný úväzok a tomu
prislúchajúci minimálny plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch
primátorov a starostov v jeho platnom znení.
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

Bod 12
Z dôvodu opotrebovaného majetku obce (Drobný hmotný majetok a majetok v operatívnej
evidencii ) OZ zriaďuje vyraďovaciu komisiu v zložení :
predseda – Peter Dávid
člen – Jana Balážová
člen – Zuzana Mlynárčiková
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

Bod 13
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s vydaným vnútorným predpisom č. 1/2018 o rozsahu
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, ktorý je spracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
OZ berie na vedomie.
Bod 14
Informácie starostu obce :
- oplotenie ihriska – bol zakúpený materiál
- prebiehajúce práce na oprave rigolov a zvodov dažďovej vody v časti obce „Priehrada“
Bod 15
V diskusii vystúpil p. Donoval Ivan :
- pri vodojeme v Hute sa zlomil strom (čerešňa), ktorý poškodil oplotenie vodojemu, je
potrebné opraviť oplotenie
- oporný múr pri kaplnke v Hute sa rozpadá
Bod 16
Návrh na uznesenie predniesol zástupca starostu p. Peter Dávid.
Hlasovanie poslancov OZ :
Výsledok hlasovania :
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Priezvisko, meno, titul

Za

Barcík Radoslav, Ing.
Budová Miroslava
Dávid Peter
Donoval Ivan
Mališ Michal, Ing.
Balážová Jana
Lipnický Peter, Mgr.
Celkom :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7

Proti

Zdržal sa

Uznesenie č. 27 bolo schválené.
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, starosta obce ukončil zasadnutie OZ.

V Železnej Breznici, 25.6.2018
Zapísala : Zuzana Mlynárčiková

Overovatelia zápisnice : Jana Balážová
Ing. Radoslav Barcík

