UZNESENIE č. 4
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 9. júna 2011 .

1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje :
a./ na zasadnutí je prítomných ...7...... poslancov OZ, takže je zastupiteľstvo uznášaniaschopné / prezenčná listina je v prílohe č. 1/.
b./ uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené, až na Uznesenie č. 3, bod 3., písm. a.,
b.,c.,d.,e., zo dňa 20.4.2011, ktoré navrhujem zrušiť ! Uznesenie č. 2, bod 3., písm. h.,
nebolo potrebné zrealizovať z dôvodu dostatku fin. prostriedkov na bežnom účte !
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Peter Vaňa, Peter Lipnický
b./ overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Dúbravský, Ing. Zuzana Žiaková
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ program rokovania OZ / príloha č. 2 /.
b./ úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu / príloha č. 3 /.
c./ predaj troch častí pozemku KN – E parcely č. 729, vodná plocha, o výmere 415 m2 ,
zapísanej na Správe katastra vo Zvolene v LV č. 428, KÚ obce Železná Breznica,
ktorý je v majetku obce Železná Breznica. Tieto tri časti boli odčlenené GP č. 33/2011
vyhotoveného Bc. Jozefom Babiakom a overeného Správou katastra vo Zvolene pod
číslom 121/2011 dňa 11.03.2011 . Je to diel 4 o výmere 35 m2 ako novovytvorená
„C“ KN parc. č. 554/5 trvalý trávny porast o výmere 35 m2 , diel 5 o výmere 122 m2
pričlenený do novovytvorenej „C“ KN parc. č. 554/6 trvalý trávny porast o výmere
427 m2 a diel 8 o výmere 122 m2 pričlenený do novovytvorenej „C“ KN parc. č.
805/4 zastavaná plocha o výmere 279 m2 Ing. Jozefovi Janákovi, nar. 18.09.1966,
trvale bytom Železná Breznica 32, a to v cene 0,70 eur za 1 m2 , t.j. spolu 195,30 eur.
Zámer predať uvedený pozemok, ako aj návrh kúpno-predajnej zmluvy bol zverejnený
na webovej stránke obce po dobu 15 dní.
Obec Železná Breznica uskutočňuje predaj pozemku v súlade s § 9 a ,ods. 8
písm. b zákona č. 258/2009 Z.z.
Kupujúci : Ing. Jozef Janák, nar. 18.9.1966, rod. č. : ........................, trvale bytom
Železná Breznica č. 32, 962 34, nie je osoba uvedená v § 9 a, ods. 6,7, zákona
č. 258/2009 Z.z.
d./ predaj pozemku – novovytvorenej „C“ KN parcely 835/10 zastavaná plocha o výmere
220 m2 , odčlenenej ako diel 5 z „E“ KN parcely č. 360/2 orná pôda o celkovej výmere
1436 m2 a novovytvorenej „C“ KN parcely 835/8 zastavaná plocha o výmere 11 m2 ,
odčlenenej ako diel 3 o výmere 10 m2 z „E“ KN parcely č. 360/4 orná pôda o výmere
10 m2 , podľa GP č. 56/2011 vyhotoveného Ing. Martinou Kamiačovou, vo vlastníctve
obce Železná Breznica, LV č. 428 v KÚ obce Železná Breznica, a to Ilčíkovej Marte,
rod. Lipnickej, nar. 8.1.1949, trvale bytom Tajovského č. 1/10 Detva, na základe jej
žiadosti zo dňa 30.3.2011 , v sume 0,70 Eur za 1 m2 , čo predstavuje sumu 161,70 Eur
slovom Jednostošesťdesiatjeden eur a sedemdesiat centov. Zámer predať uvedený

pozemok, ako aj návrh kúpno-predajnej zmluvy bol zverejnený na webovej stránke
obce po dobu 15 dní. Obec Železná Breznica uskutočňuje predaj pozemku v súlade
s § 9 a, ods. 8 písm b zákona č. 258/2009 Z.z.
Kupujúca : Marta Ilčíková, rod. Lipnická, nar. 8.1.1949, rod. č. : ......................, trvale
bytom Tajovského č. 1/10 Detva, nie je osoba uvedená v § 9 a, ods. 6,7, zákona
č. 258/2009 Z.z.
e./ uzatvorenie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
k pozemku : KN „E“ parcely č. 469/3 v KÚ obce Železná Breznica o celkovej
výmere 1991 m2 medzi nasledovnými podielovými spoluvlastníkmi :
1./ Alžbeta Ivanová, rod. Mališová, nar. 24.9.1940, trvale bytom Lutila č. 311/15,
v spoluvlastníckom podiele 5/240 v pomere k celku, čo predstavuje výmeru 41,48 m2
2./ Anna Lietavová, rod. Škorcová, nar.19.7.1957, trvale bytom Zvolenská Slatina
č. 763/31, v spoluvlastníckom podiele 5/480 v pomere k celku, čo predstavuje
výmeru 20,74 m2 .
3./ Jaroslava Havettová, rod. Škorcová, nar. 4.8.1963, trvale bytom Hviezdoslavova ul.
274/7, v spoluvlastníckom podiele 5/480 v pomere k celku, čo predstavuje
výmeru 20,74 m2 .
4./ Obec Železná Breznica, v spoluvlastníckych podieloch 737/1680, 6/240, 30/240,
23160/67200, a 6/240 v pomere k celku, čo predstavuje spolu výmeru 1908,04 m2 .
Dohoda bude uzatvorená na základe GP vyhotoveného Ing. Jozefom Strakom,
po odsúhlasení všetkými podielovými spoluvlastníkmi.
f./ plat starostu obce v súlade so Zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z.

g./ Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Železná Breznica za rok 2010
h./ Výročnú správu obce Železná Breznica za rok 2010 bez výhrad.
i./ Záverečný účet obce Železná Breznica za rok 2010 bez výhrad.
j./ úpravu Platobného výmeru č. 271/2011 pre VŠLP TU vo Zvolene za komunálne
a drobné stavebné odpady z 8 poplatkov na 4 poplatky, t.j. zo 104,00 eur na 52,00 eur.

4./ Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje :
a./ starostu obce jednať o podmienkach prevodu spoluvlastníckych podielov z pozemkov
KN „E“ parciel č. 471/2 a 472/3 od Ing. Ľubici Melagovej, Ing. Ivany Ďuríkovej
a Radovana Ďuríka a Bc. Petra Lipnického na obec Železná Breznica. / návrh kúpnej
zmluvy v prílohe č. 4 /.
b./ starostu obce jednať o vzájomnom predaji spoluvlastníckych podielov na KN „E“
parcele č. 877 a KN „C“ parcele č. 63 v KÚ obce Železná Breznica so Štefanom
Renčom, nar. 25.3.1952, trvale bytom Železná Breznica č. 146.

5./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a./ Zmluvu o dielo medzi Obcou Železná Breznica a Rastislavom Gažúrom RG Parket
Prachatická 27 Zvolen, na dodávku a montáž podlahy v kultúrnom dome v Železnej
Breznici, zo dňa 1. júna 2011 v celkovej cene 9 337,78 Eur s DPH, na základe cenovej
ponuky zo dňa 20.4.2011 a odsúhlasenia na výberovom konaní dňa 29.4.2011 za prítomnosti všetkých poslancov OZ.

6./ Obecné zastupiteľstvo ruší :
a./ Uznesenie č. 3 zo zasadnutia OZ dňa 20.4.2011 v bode 3. písm b.,c.,d.,e., z dôvodu
neuzatvorenia kúpnej a zámennej zmluvy s podielovými spoluvlastníkmi pozemku,
KN „E“ parcely č. 469/3 v KÚ obce Železná Breznica.
7./ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
a./ finančnú pomoc pre ZŠ v Budči na základe žiadosti riaditeľky školy
Mgr. Viery Barochovskej zo dňa 15.4.2011 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.

Návrhová komisia : Peter Dávid

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

Peter Vaňa

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

Bc. Peter Lipnický

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

Ján Dúbravský

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

Starosta obce :

V Železnej Breznici, dňa 9. júna 2011

