UZNESENIE č. 17
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 28.06.2013.

1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a.) na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné. Prezenčná
listina je ako Príloha č. 1.
b.) uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Ivan Donoval, Ing. Zuzana Janáková
b.) overovateľov zápisnice : Ing. Michal Mališ, Mgr. Peter Lipnický
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Schválené !
3.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) informáciu starostu obce o priebehu stavebných prác na stavbe SO 01 Prístupová cesta
a SO 07 Dažďová kanalizácia na IBV Záhumnie.
b.) informáciu starostu obce o prebiehajúcich prácach v obci, ktoré sa realizujú
svojpomocne.
4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) Program rokovania OZ. ( Príloha č.2)
b.) Zmluvu o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku SO 08 vodovod ( IBV Záhumnie )
uzatvorenú medzi prevádzkovateľom : Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a vlastníkom : Obec
Železná Breznica, Obecný úrad Železná Breznica 197, 962 34 .
c.) Nájomnú zmluvu č. 1/2013 uzatvorenú medzi : Obec Železná Breznica, Obecný úrad
Železná Breznica 197, 962 34, ako prenajímateľom a nájomcom : Farma Dúbravský,
s.r.o., Železná Breznica 54, 962 34 na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo
vlastníctve obce Železná Breznica v celkovej výmere 9,1959 ha uvedených v prílohe
zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9.), písm . „c“ zákona č.
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č, 138/1991 Zb. o majetku obcí, z toho
dôvodu, že uvedené pozemky boli doteraz prenajaté SHR Helene Dúbravskej, manželke nájomcu, ktorá ich už naďalej zo zdravotných dôvodov nemôže obhospodarovať.
d.) zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Železná Breznica – pozemok
registra „C“ KN parc. č. 795/7 , zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2,

zameraného GP č. 31024106/2013 vyhotoveným Ing. Františkom Truhanom, Novomeského 1262/17, 962 31 Veľká Lúka nachádzajúceho sa v KÚ obce Železná Breznica, zapísaného v LV č. 325 na Správe katastra vo Zvolene pre obec a kat. územie
Železná Breznica a to podľa § 9a, ods. 8, písm.“e“,zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľke : Susana Benadiková, Železná Breznica 208, na základe jej žiadosti zo dňa 26.06.2013, s prihliadnutím
na osobitný zreteľ a to ten, že žiadateľka musí cez predmetný pozemok prechádzať pri
vstupe do svojho rodinného domu č. 208.
e.) realizáciu predĺženia dažďovej kanalizácie v ulici Slnečná v časti od rodinného domu
súp. č. 214 po rodinný dom vo výstavbe predbežného súpisného čísla 217 , ktorá bude
urobená svojpomocne .
f.) Mandátnu zmluvu č. 1/2013 uzatvorenú medzi mandantom : Obec Železná Breznica,
Obecný úrad 197, 962 34 a mandatárom : Ing. Soňa Chrastinová – AG – TUR, ČSA
457/2, 962 01 Zvolenská Slatina , na činnosť technického dozoru na stavbe obj. SO
01 – Prístupová cesta a obj. SO 07 – Dažďová kanalizácia , IBV Záhumnie.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené !
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