UZNESENIE č. 10
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 30.03.2012.

1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a./ na zasadnutí je prítomných 6 poslancov OZ, takže zasadnutie je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina v prílohe č. 1.
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu na prípravu uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Zuzana Janáková
Peter Vaňa
b./ overovateľov zápisnice : Bc. Peter Lipnický
Ing. Michal Mališ
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ Program rokovania podľa pozvánky – príloha č. 2.
Doplnenie programu : Prejednanie žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
obce na KN E parc.č. 865, predloženej p. Jánom Holotíkom,
podielovým spoluvlastníkom na uvedenej parcele, zo dňa
14.10.2011.
b./ Záverečný účet obce Železná Breznica za rok 2011 bez výhrad !
c./ Výročnú správu obce Železná Breznica za rok 2011.
d./ Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Železná Breznica za rok 2011.
e./ Správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2011.
f./ Výsledok hospodárenia v obecných lesoch za rok 2011, prenajatých v Urbárskej
spoločnosti – pozemkovom spoločenstve Železná Breznica vo výške 2.477,46 eur,
ktorý bol prevedený na účet obce.
g./ Prenájom pozemku obce parc.č. KN E 730/5, vodná plocha, v KÚ obce Železná Breznica, zapísaného v LV č. 428 na Správe katastra vo Zvolene, na základe žiadosti
Ing. Jozefa Janáka, Železná Breznica 32 zo dňa 5.3.2012, za účelom napojenia jeho
domovej čističky odpadových vôd do vodného toku Breznický potok, v súlade s PD
k DČOV typu Bioclar B6 a PD k RD, na základe vydaného stavebného povolenia
a rozhodnutia Obv.ÚŽP vo Zvolene. Prenájom bude dojednaný na dobu neurčitú,
a to na základe uzavretej nájomnej zmluvy medzi obcou Železná Breznica a žiadateľom
Ing. Jozefom Janákom. Výška prenájmu sa stanovuje jednorázovo v sume 5 .- eur.

h./ Rozdelenie výsledku hospodárenia podľa Záverečného účtu obce Železná Breznica
za rok 2011 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 / jedná sa o prostriedky z Úradu vlády SR/.
83 161,67 eur – tvoria kapitálové príjmy z roku 2011 a previesť do rezervného fondu.
7 831,07 eur – rozdeliť : 10 % - odvod do rezervného fondu : 783,11 eur
7 047,96 eur – použiť na bežné výdavky v roku 2012 – opravy
a rekonštrukcie obecného majetku.
i./ Nájomnú zmluvu na prenájom časti miestnosti v budove č. 181 – Materská škola,
na zriadenie ubytovania – nocľahárne pre vodiča SAD Zvolen, a.s., zo dňa 12.3.2012
uzavretú medzi obcou Železná Breznica a SAD Zvolen, a.s.. Výška prenájmu bola
stanovená na 250.- eur za rok.
j./ Predaj spoluvlastníckeho podielu v majetku obce z E KN parcely č. 865 orná pôda,
s celkovou výmerou 4502 m2, zapísaného na LV č. 1066 , KÚ Železná Breznica,
obec Železná Breznica, okres Zvolen, pod por. č. 21., v spoluvlastníckom podiele
6585670/145897920 – ín v pomere k celku, čo predstavuje výmeru pripadajúcu
na spoluvlastnícky podiel 203,22 m2. Uvedený spoluvlastnícky podiel sa predáva
v súlade s § 140 Občianskeho zákonníka podielovému spoluvlastníkovi Jánovi
Holotíkovi, rod. Holotík,nar.
, rod. č. :
trvale bytom
Bániky 5/406, Pohronská Polhora, 976 56, a to na základe jeho žiadosti zo dňa
14.10.2011, za cenu 6.- eur za 1 m2, čo pri výmere 203,22 m2 predstavuje sumu
1 219,32 eur / slovom jedentisícdvestodevätnásť eur a tridsaťdva 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 obce v dobe 20.2.2012 do 30.3.2012
v súlade s § 5 a/ 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.

4./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a./ Návrh predpokladaných bežných opráv a rekonštrukcií v obci v roku 2012 :
- oprava schodiska v KD – výmena podlahovej krytiny a dlažby
- oprava oporného múrika pod miestnou komunikáciou „ Za paseky“
- vybudovanie prístupového chodníka okolo obecného úradu a kultúrnemu domu
s finančným prispením VÚC
- oprava vonkajších schodov v materskej škole
- výmena podlahovej krytiny na balkóne KD s prispením VÚC
b./ Začatie stavebných prác pri výstavbe IS – voda, plyn na IBV Záhumnie v termíne
od 2. apríla 2012 , v súlade so zmluvou o dielo s dodávateľom – firmou Stavasta ,
s.r.o. Banská Štiavnica.

c./ Oboznámenie s realizáciou protipovodňových vodozádržných opatrení z programu
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí za rok 2011, hradených
Úradom vlády Slovenskej republiky.

Hlasovanie : Za návrh uznesenia :

6 poslancov

Proti

:

0

Zdržal sa

:

0

Uznesenie bolo schválené jednohlasne !

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Ing. Zuzana Janáková

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

Peter Vaňa

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

: Ján Dúbravský

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

