UZNESENIE č. 18
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 20.09.2013.
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 predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Jozef Dúbravský, Ing. Michal Mališ
b.) overovateľov zápisnice : Peter Vaňa, Mgr. Peter Lipnický
c.) členov Rady školy pri MŠ v Železnej Breznici za zriaďovateľa – obec, v zložení :
Ivan Donoval
Ing. Michal Mališ
d.) prísediacich Okresného súdu Zvolen – trestné oddelenie - kandidáti :
Mária Gregušková
Peter Dávid
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Za prísediacich Okresného súdu Zvolen – trestné oddelenie boli zvolení :
Mária Gregušková
Peter Dávid
3.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Správu o hospodárení obce k 30.6.2013. ( Príloha č. 6 )
4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) Program rokovania OZ – v Prílohe č.2.
b.) inventarizačné komisie na inventarizáciu majetku k 31.12.2013 v zložení :
- ústredná inventarizačná komisia : Peter Dávid
Ján Dúbravský
Mgr. Peter Lipnický

- dielčie inventarizačné komisie :
- MŠ a šk. jedáleň pri MŠ :
- OcÚ a garáže
:
- OHZ
:
- KD a Knižnica
:

Ivan Donoval, Erika Matúchová, Mariana Sedliaková
Ing. Michal Mališ, Zuzana Mlynárčiková, Peter Vaňa
Jozef Dúbravský, František Kapusta, Peter Vaňa
Anna Nemcová, Eva Živická, Zuzana Mlynárčiková

c.) Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na parcelách registra
„C“ KN č. 59 a 60 , druh pozemku záhrady, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
obce Železná Breznica, zapísaných v LV č. 468 a 1082 na Správe katastra Zvolen,
s podielovými spoluvlastníkmi :
Štefan Renčo, rod. Renčo a manželka :
Jana Renčová, rodená Češková, obaja trvale bytom Železná Breznica 146, podľa GP
č. 43468608-17/13 , ktorý vyhotovil Ing. Tomáš Baďura, kpt. Nálepku 21, Trenčín
a overila Správa katastra Zvolen pod č. 61-347/2013 dňa 23.08.2013.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
d.) Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na parcele registra
„E“ KN č. 865, druh pozemku orná pôda, nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce
Železná Breznica, zapísanej v LV 1066 na Správe katastra Zvolen, s podielovými
spoluvlastníkmi :
1.) Žiaková Alžbeta, rod. Janáková, Železná Breznica 152
2.) Michálek Miroslav a manž. Beatrix Micháleková, rod. Andrášiková, Železná
Breznica 214
3.) Holotík Ján, Bániky 5/406, Pohronská Polhora,
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
e.) Predaj nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce Železná Breznica, parcely
registra „C“ KN č. 795/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20 m2,
zapísaného na Správe katastra Zvolen pre obec a katastrálne územie obce Železná
Breznica v LV č. 325 v majetku obce Železná Breznica, zameranej GP č. 3102410639/2013 vyhotoveným Ing. Františkom Truhanom, Novomeského 1262/17, 962 31
Veľká Lúka,a to v prospech žiadateľky o odkúpenie : Susana Beňadiková, Železná
Breznica 208, 962 34, na základe jej žiadosti zo dňa 25.06.2013 a to v cene 2,20
eur za 1 m2, čo pri celkovej výmere pozemku 20 m2 predstavuje sumu : 44.- eur,

ktorú kupujúca zaplatí do pokladne obce Železná Breznica pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti. Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúca.
Predaj uvedenej nehnuteľnosti – pozemku 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, s prihliadnutím na osobitný zreteľ a to ten, že predmetný pozemok leží
v bezprostrednej blízkosti jej rodinného domu a pri vstupe do domu musí cez tento
obecný pozemok prechádzať.
Zámer odpredať predmetnú nehnuteľnosť – pozemok - parcelu registra „C“ KN č.
795/7 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce :
www.zeleznabreznica.sk
v čase od 01.07.2013 až do 20.09.2013 v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v jeho platnom znení a neboli vznesené žiadne pripomienky, iné návrhy, ani námietky voči tomuto predaju.
Na schválenie je potrebná súhlasná trojpätinová väčšina prítomných poslancov !
( § 9a, ods. 8. písm. „e“ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení jeho platných noviel.)
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za predaj
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !
f.) Úpravu rozpočtu obce Železná Breznica na rok 2013 podľa Prílohy č.3.
g.) Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Železná Breznica k 30.6.2013.
( Príloha č. 4.)
h.) Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo č. 03/2013 – Prístupová komunikácia a inžinierske
siete na IBV Záhumnie – v Prílohe č. 5.

Hlasovanie poslancov k bodu 4.) a.), b.), f.), g.), h.) : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenia k bodom 4.) a,b,f,g,h, boli schválené !
5.) Obecné zastupiteľstvo ukladá :
a.) Obecnému úradu pripraviť podklady pre výberové konanie pre výber nájomcu budovy
súp. č. 85.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Jozef Dúbravský

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

Ing. Michal Mališ

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

: Ján Dúbravský

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

