UZNESENIE č. 25
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 17.10.2014.
1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a.) na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 1.
b.) uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu na prípravu uznesenia v zložení :
b.) overovateľov zápisnice v zložení

Peter Dávid
Mgr. Peter Lipnický
Ing. Michal Mališ
: Jozef Dúbravský
Peter Vaňa

Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli zvolení !
3.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Správu o hospodárení obce k 30.06.2014 – v Prílohe č. 3.
b.) informáciu starostu obce o postupe prác na oprave chodníka „V brehu“.
c.) informáciu starostu obce o zrealizovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci.
d.) informáciu starostu obce o príprave podkladov na informačné tabule a propagáciu obce
v rámci poskytnutej dotácie z VÚC BBSK v sume 1.900 .- eur.
e.) vyhodnotenie funkčného obdobia samosprávy za roky 2010 až 2014, ktoré prezentoval
starosta obce.
f.) informáciu starostu obce o príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obce ,
ktoré budú dňa 15.11.2014.
g.) žiadosť CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen na zmenu financovania
mimoškolskej a záujmovej činnosti detí.

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania – v Prílohe č. 2.
b.) predaj nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce , a to parcely registra „E“ KN č.
356/2, zastavané plochy a nádvoria , o celkovej výmere 40 m2, zapísanej na katastrálnom
odbore Okresného úradu Zvolen pre obec a katastrálne územie obce Železná Breznica,
v majetku Obce Železná Breznica v liste vlastníctva č. 428 a parcely registra „E“ KN č. 714,
ostatné plochy, o celkovej výmere 28 m2, zapísanej na katastrálnom odbore Okresného úradu
Zvolen pre obec a katastrálne územie obce Železná Breznica, v majetku Obce Železná
Breznica v liste vlastníctva č. 428 pre žiadateľov : Peter Nemec a manželka Renáta Nemcová,
rodená Beňová, Novozámocká 3209/15, 960 01 Zvolen, do režimu bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, na základe ich žiadosti zo dňa 21.08.2014. Cena za odpredaj
uvedených nehnuteľností – pozemkov, bola stanovená vo výške 2,20 eur za 1 m2, čo pri
výmere parcely „E“KN č. 356/2 o veľkosti 40 m2 predstavuje sumu 88.- eur a pri parcele
„E“KN č. 714 o veľkosti 28 m2 predstavuje sumu 61,60 eur, ktorú zaplatia kupujúci do
pokladne Obce Železná Breznica pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti. Všetky poplatky
spojené s prevodom vlastníctva uvedených nehnuteľností znášajú kupujúci. Predaj obidvoch
nehnuteľností – pozemkov , parciel registra „E“KN a 356/2 a „E“KN č. 714 sa uskutočňuje
v súlade s § 9a, ods. 8.) , písm.“e“ Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí , ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže sa jedná
o pozemok vo dvore nadobúdateľa a prístupovú cestu k jeho dvoru. Zámer odpredať uvedené
nehnuteľnosti – pozemky, bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Železná Breznica a na
webovom sídle obce : www.zeleznabreznica.sk dňa 22.09.2014 v súlade s § 5a, ods. 7.)
Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v jeho platnom znení a v dobe
do 17.10.2014 neboli vznesené žiadne pripomienky, iné návrhy, ani dotazy k uvedenému
predaju. Na schválenie predaja je potrebná súhlasná trojpätinová väčšina prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva ( § 9a, ods. 8.), písm. „e“ Zákona č. 258/2009 Z.z. )
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za predaj
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
c.) Nájomnú zmluvu č. 4/2014 o prenájme obecných lesných pozemkov uzatvorenú podľa §
663 a nasl. Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení medzi Obcou Železná Breznica
a Urbárskou spoločnosťou – pozemkovým spoločenstvom Železná Breznica na obdobie od
01.03.2014 do 31.12.2014. ( Príloha č. 4.), v súlade s § 9a, ods. 9.), písm. „c“ Zákona č.
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako prípad
hodný osobitného zreteľa – obecné lesy boli aj doteraz prenajaté v Urbárskej spoločnosti
Železná Breznica, ktorá sa v zmysle platnej legislatívy pretransformovala na nový právny
subjekt. Výška nájmu za zmluvné obdobie sa stanovuje na 5.000.- eur. Všetky daňové a iné
finančné a odvodové povinnosti voči štátu, alebo iným oprávneným subjektom vyplývajúce
z prenájmu obecných lesov uspokojí Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Železná
Breznica. Na schválenie prenájmu je potrebná trojpätinová súhlasná väčšina prítomných
poslancov ( § 9a, ods. 9.), písm. „c“ Zákona č. 258/2009 Z.z. ).

Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za prenájom
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
d.) rozpočtové opatrenie č. 2.) podľa § 11, ods. 4.), písm. „b“ Zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení – splnomocnenie starostu obce na úpravu rozpočtu obce na rok 2014
v rozsahu vymedzenom podľa § 14, ods. 2.), písm. „a“ Zákona č. 523/2004 Z.z.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za uznesenie
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
5.) Obecné zastupiteľstvo :
a.) zamieta žiadosť o mimoriadnu dotáciu na činnosť SCVČ Lhenická 33, Budča. Pri
poskytovaní dotácie bude Obec Železná Breznica postupovať aj naďalej podľa platnej
legislatívy.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

...........................................

Mgr. Peter Lipnický

...........................................

Ing. Michal Mališ

...........................................

: Ján Dúbravský

...........................................

