UZNESENIE č. 3
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 27.02.2015.
1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a.) na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 1.
b.) uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu na prípravu uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Michal Mališ
Mgr. Peter Lipnický
b.) overovateľov zápisnice : Miroslava Budová
Jana Pastierovičová
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli zvolení.
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania ( v Prílohe č. 2.)
b.) uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele registra
„E“KN č. 713, druh pozemku – ostatné plochy, vo výlučnom vlastníctve Obce Železná
Breznica, zapísanej na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen v liste vlastníctva
č. 428 pre Obec a katastrálne územie Obce Železná Breznica, vo výmere obmedzenia
o veľkosti 42 m2, v prospech budúceho oprávneného : Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, a to z dôvodu výstavby trafostanice v rámci stavby : Železná Breznica – zahustenie TS Huta. ( Zmluva je v Prílohe č.
3.) uznesenia ) a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na tom istom pozemku o výmere 20 m2
pod TS pre toho istého oprávneného v rámci tej istej stavby – zahustenie TS Huta.
c.) Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 na prenájom protipožiarnej vodnej
nádrže doterajšiemu nájomcovi Romanovi Ruskovi, Železná Breznica 169, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9., písm. „c“ Zákona č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v jeho platnom znení,
z toho dôvodu, že nájomca má uvedené priestory prenajaté od 1.4.2011 a o objekt
vodnej nádrže sa riadne staral, investoval do nej svoje prostriedky a zároveň nikto iný
neprejavil záujem o prenájom vodnej nádrže. Zmluva sa predlžuje do 31.03.2025 s cenou
za prenájom vo výške 50.- eur za rok. ( zmluva je v Prílohe č. 4.) uznesenia ).

d.) Nájomnú zmluvu č. 4/2014 o prenájme obecných lesných pozemkov medzi Obcou
Železná Breznica – ako prenajímateľom a Urbárskou spoločnosťou – pozemkovým
spoločenstvom Železná Breznica, na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2022. ( nájomná
zmluva je v Prílohe č. 5. uznesenia ).
e.) Dodatok č. 1.) k Nájomnej zmluve č. 4/2014 o prenájme obecných lesných pozemkov
zo dňa 1.1.2014 medzi prenajímateľom : Obec Železná Breznica a nájomcom : Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Železná Breznica, ktorým sa upravuje výška
nájomného za rok 2014 v sume 5000.- eur. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. ( Dodatok je v Prílohe č. 6.) uznesenia ).
Hlasovanie poslancov k bodom 3.) písm. „a“, „b“, „c“ , „d“ a „e“ :
celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrhy
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené potrebnou dvojtretinovou väčšinou prítomných poslancov ! ( Zákon
č. 258/2009 Z.z. v znení § 9a, ods. 9., písm. „c“.
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) návrh VZN Obce Železná Breznica o chove, držaní a ochrane zvierat na území Obce
Železná Breznica, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
www.zeleznabreznica.sk za účelom pripomienok a návrhov občanov a organizácií
sídliacich na území Obce Železná Breznica.
b.) informácie starostu obce o podaných projektoch na dotácie z EF SAŽP , MF SR a VÚC
c.) informáciu o príprave projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu vo veci výstavby
multifunkčného ihriska na parcele registra „C“KN č. 3 v intraviláne obce.
d.) informáciu starostu o konaní Valného zhromaždenia občianskeho združenia „Adela –
Kremnicko – Štiavnické združenie“ dňa 25.2.2015 v Budči.
e.) informáciu starostu o pokračovaní obnovy interiéru kultúrneho domu a pripravovaných
prácach v obci od jarných mesiacov.
Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Ing. Michal Mališ

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

Mgr. Peter Lipnický

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

: Ján DÚBRAVSKÝ

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

