UZNESENIE č. 3
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 20.4.2011.

1./ Obecné zastuputeľstvo konštatuje, že :
a./ na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ, takže je zastupiteľstvo uznášaniaschopné
/ prezenčná listina v prílohe č. 1 /
b./ uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia priebežne
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Jozef Dúbravský, Ivan Donoval
b./ overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Michal Mališ, Ing. Zuzana Žiaková
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ program rokovania OZ / príloha č. 2 /
b./ zámenu pozemkov medzi : Obec Železná Breznica a Jaroslava Havettová, rod.
Škorcová, trvale bytom Hviezdoslavova 274/7 , Žiar nad Hronom, a to na 20,74 m2
z KN-E parcely č. 291/1 orná pôda o celkovej výmere 1205 m2, v spoluvlastníckom
podiele obce 502/615 v pomere k celku pre Jaroslavu Havettovú , za 20,74 m2
z KN-E parcely č. 469/3 orná pôda o celkovej výmere 1991 m2 v spoluvlastníckom
podiele 5/480 v pomere k celku od Jaroslavy Havettovej .
c./ kúpu pozemkov pre Obec Železná Breznica od :
- Alžbety Ivanovej, rod. Mališovej, trvale bytom Lutila č.311/15 a to 41,48 m2 z KN-E
parcely č. 469/3, evidovanej na LV č. 739 ako orná pôda v KÚ obce Železná
Breznica, čo predstavuje jej spoluvlastnícky podiel 5/240 v pomere k celku.
- Anny Lietavovej, rod. Škorcovej, trvale bytom Zvolenská Slatina 736/31, a to 20,74
m2 z KN-E parcely č. 469/3, evidovanej na LV č. 739 ako orná pôda v KÚ obce
Železná Breznica, čo predstavuje jej spoluvlastnícky podiel 5/480 v pomere k celku.
d./ kúpnu cenu za uvedené pozemky v sume : 0,70 Eur za 1 m2.
e./ úhradu poplatkov za zámenu a kúpu pozemkov , vrátane návrhov na vklad do KN
z rozpočtu obce.
4./ Obecné zastupiteľstvo súhlasí :
a./ s dokúpením potrebného materiálu na druhú vetvu elektrického ohradníka .
Návrhová komisia : Peter Dávid
.............................
Jozef Dúbravský ............................
Ivan Donoval
............................
Starosta obce :

Ján Dúbravský .............................

