UZNESENIE č. 24
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 09.08.2014.

1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a.) na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, a teda je uznášaniaschopné. Prezenčná
listina je v Prílohe č. 1.
b.) uznesenie č. 23.), bod č. 7.), písm. „a“ bolo splnené – návrh VZN pripravený.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu pre prípravu uznesenia v zložení : Ing. Michal Mališ
Jozef Dúbravský
Peter Vaňa
b.) overovateľov zápisnice v zložení : Mgr. Peter Lipnický
Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli zvolení !
3.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) žiadosť Telovýchovnej jednoty Železná Breznica o poskytnutie dotácie pre Futbalový
klub Železná Breznica podľa VZN Obce Železná Breznica č. 1/2005 na financovanie
jesennej časti futbalovej súťaže ročník 2014 – 2015 v sume 1700.- eur.
b.) informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z MF SR na individuálne potreby obce
v sume 7000.- eur na opravu chodníka „V brehu“.
4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania – v Prílohe č. 2.)
b.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Železná Breznica č. 1/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôda o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Železná Breznica. ( VZN v Prílohe č. 3.)

Hlasovanie poslancov k bodom „a“ a „b“ : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za schválenie VZN
proti
zdržal sa
VZN bolo schválené !

7
6
6
0
0

c.) Zmluvu o poskytnutí dotácie uzatvorenú podľa § 7 odst. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Obce Železná Breznica č. 1/2005 medzi poskytovateľom dotácie – Obcou
Železná Breznica a prijímateľom dotácie – Telovýchovná jednota Železná Breznica,
pre potreby futbalového klubu na finančné vykrytie jesennej časti futbalovej súťaže
ročník 2014 – 2015 v sume 1700.- eur. Zmluva je v Prílohe č. 4.)
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov :
počet prítomných poslancov
za schválenie zmluvy
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Zmluva bola schválená !
d.) predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemku registra „C“KN parcely č. 428/2,
záhrady, o celkovej výmere 42 m2, ktorá je zapísaná na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen v LV č. 325 pre obec a k. ú. Obce Železná Breznica, v majetku Obce
Železná Breznica, pre žiadateľa : Lacko, s.r.o. , Bakova Jama 17, Zvolen IČO :
na základe žiadosti konateľa a majiteľa firmy Stanislava Lacka zo dňa
z dôvodu prístupu k jeho nehnuteľnosti – budovy súp. č.
a to v cene : 2,20 eur za
1 m 2, čo pri celkovej výmere parcely 42 m2 predstavuje sumu 92,40 eur, ktorú zaplatí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy do pokladne Obce Železná Breznica v hotovosti. Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti znáša
kupujúci. Predaj 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, ako prípad hodný
osobitného zreteľa ( prístup k nehnuteľnosti kupujúceho a vybudovanie prípojok vody
a plynu k jeho objektu ).
Zámer odpredať uvedenú nehnuteľnosť – pozemok „C“KN parcely č. 428/2, bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Železná Breznica a na webovom sídle obce :
www.zeleznabreznica.sk
dňa 16.07.2014 v súlade s§ 5a, ods. 7.) Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v jeho platnom znení a v dobe do 09.08.2014 neboli vznesené žiadne
pripomienky, iné návrhy, ani dotazy k uvedenému predaju.
Na schválenie predaja je potrebná trojpätinová súhlasná väčšina prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za predaj
proti
zdržal sa
Uznesenie bolo schválené !

7
6
6
0
0

5.) Obecné zastupiteľstvo :
a.) vyjadruje súhlasné stanovisko k projektu pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica.
Zastupiteľstvo obce má záujem o vykonanie projektu pozemkových úprav v rámci
konania o pozemkových úpravách podľa Zákona č. 330/1991 Zb. v k. ú. Železná
Breznica.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za uznesenie
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené !

Návrhová komisia : Ing. Michal Mališ

Starosta obce

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

Jozef Dúbravský

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

Peter Vaňa

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

: Ján Dúbravský

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

