UZNESENIE č. 11
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici konaného dňa 1. júna 2012.
1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a./ na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina v prílohe č. 1.
b./ uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené, okrem Uznesenia č. 10 bod č. 3, písm. j , t.j.
predaj spoluvlastníckeho podielu obce Jánovi Holotíkovi.
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Jozef Dúbravský, Ing. Michal Mališ
b./ overovateľov zápisnice v zložení : Mgr. Peter Lipnický, Peter Vaňa
3./ Obecné zastupiteľstvo ruší :
a./ Uznesenie č. 10 v bode 3./, písm h./ - rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011
4./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ program rokovania podľa pozvánky – v prílohe č.2
b./ Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.01.2003
v znení jej platných dodatkov.
c./ Rozdelenie výsledku hospodárenia podľa Záverečného účtu obce Železná Breznica
v sume 110 992,74 eur nasledovne :
20.000 .- eur previesť do roku 2012 ako nevyčerpané prostriedky z minulého roku,
ktoré je možné čerpať do 31.03.2012 / ÚV SR /.
83.161,67 eur – tvoria kapitálové príjmy z roku 2011 – previesť do rezervného fondu.
7.831,07 eur – výsledok hospodárenia z roku 2011 – previesť do rezervného fondu.
d./ Predaj spoluvlastníckeho podielu v majetku obce z KN E parcely č. 879 orná pôda,
s celkovou výmerou 1.566 m2, zapísaného na LV č. 1075, KÚ Železná Breznica, obec
Železná Breznica, okres Zvolen, pod por. č. 18., v spoluvlastníckom podiele 84/160-ín
v pomere k celku, čo predstavuje výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel
822,15 m2. Uvedený spoluvlastnícky podiel sa predáva v súlade s § 140 Občianskeho
zákonníka podielovému spoluvlastníkovi Martinovi Mališovi, rod. Mališ, nar.
..........................., rod. č. : ............................., trvale bytom Železná Breznica 39,
962 34 a to na základe jeho žiadosti zo dňa 18.04.2012, za cenu 2,20 eur za 1 m2,
čo pri výmere 822,15 m2 predstavuje sumu 1.808,73 eur / slovom jedentisícosemstoosem eur a sedemdesiattri centov/. Predaj uvedeného spoluvlastníckeho podielu
sa uskutočňuje v súlade s § 9a/ ods. 8, písm. c/ zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. realizuje sa ním zákonné predkupné
právo. Zámer odpredať tento spoluvlastnícky podiel bol zverejnený na webovej stránke
obce www.zeleznabreznica.sk a na úradnej tabuli v dobe od 11.05.2012 do 31.05.2012
v súlade s § 5a/ zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v jeho
platnom znení. Neboli vznesené žiadne pripomienky, ani námietky voči tomuto predaju
a nikto iný neprejavil záujem o jeho odkúpenie.

e./ Predaj KN C parcely č. 153, zastavaná plocha o výmere 450 m2, v podiele 1/1 a KN C
parcely č. 154, záhrada o výmere 427 m2, v podiele 1/1, obidve zapísané na LV č. 325
KÚ Železná Breznica, obec Železná Breznica, okres Zvolen., na základe žiadosti Pavla
Renča, rod. Renčo, nar. .........................., rod. č. : ............................., vdovec, trvale
bytom Železná Breznica 116, 962 34 zo dňa 09.05.2012. Menovaný užíva uvedené
parcely od roku 1973, kedy mu boli pridelené MNV v Železnej Breznici pod výstavbu
jeho rodinného domu. O ich odkúpenie požiadal 10.10.1996, kedy bola vyhotovená aj
kúpno-predajná zmluva medzi ním a obcou Železná Breznica, schválená Uznesením
Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici č. 12/96 / príloha č. 3/. Kúpnu cenu
v sume 320.- Sk zaplatil do pokladne OcÚ v Železnej Breznici. Zmluva nenadobudla
právoplatnosť z dôvodu jej nedoručenia na Správu katastra vo Zvolene. Prihliadnuc
k tejto skutočnosti, ako aj k tomu, že na uvedených parcelách má kupujúci už 35 rokov
postavený svoj rodinný dom a v súlade s § 9 a/ ods. 8 písm c/ zák. č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, sa predmetné pozemky
odpredávajú kupujúcemu za cenu : 0,01 eur za 1 m2, teda KN C parc. č. 153
zastavaná plocha o výmere 450 m2 za cenu 4,50 eur a KN C parc. č. 154 záhrada
o výmere 427 m2 za cenu 4,27 eur . Spolu kupujúci zaplatí predávajúcemu sumu
8,77 eur a to pri podpise kúpnej zmluvy.
Zámer odpredať KN-C parcelu č. 153 a parcelu KN-C č. 154 bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke www.zeleznabreznica.sk v dobe od 11.05.2012
do 01.06.2012. Neboli vznesené žiadne pripomienky, ani námietky voči tomuto
predaju.
f./ Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre p. Irenu Pinterovú, trvale bytom Železná
Breznica 4, t.č. prechodne ubytovanú v Domove sociálnych služieb „Senior active
Hriňová“, n.o. Školská 1566 Hriňová, vo výške 100.- eur, na základe jej žiadosti
zo dňa 18.05.2012, ako aj žiadosti uvedeného domova / príloha č. 4 /.
5./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a./ Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce
Železná Breznica.
b./ informáciu starostu obce o ukončení prác na výstavbe oporného múra v časti obce
„Za pasekou“.
c./ informáciu starostu obce o realizácii výstavby IS v lokalite IBV Záhumnie.
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