UZNESENIE č. 1
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Železná Breznica,
konaného dňa 26.11.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici na svojom ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo :
1.) Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce – voľbu starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú predniesla predsedníčka Miestnej volebnej
komisie pani Anna Nemcová.
2.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici berie na vedomie :
a.) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, a to zvolenie p. Jána Dúbravského za
starostu Obce Železná Breznica na obdobie rokov 2014 až 2018 a zvolenie poslancov
Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici na obdobie rokov 2014 až 2018 a to
konkrétne : p. Michal Mališ, Ing.
Peter Dávid
Peter Lipnický, Mgr.
Ivan Donoval
Miroslava Budová
Jana Pastierovičová
Radoslav Barcík, Ing.
b.) vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Jána Dúbravského s príhovorom pri
príležitosti začiatku nového funkčného obdobia samosprávy obce.
3.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici konštatuje, že :
a.) novozvolený starosta obce p. Ján Dúbravský zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce, čo potvrdil svojim podpisom.
b.) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva :Ing. Michal Mališ, , Peter Dávid,
Mgr. Peter Lipnický, Ivan Donoval, Miroslava Budová, Jana Pastierovičová a Ing.
Radoslav Barcík zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, čo
potvrdili svojimi podpismi.
4.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici schvaľuje :
a.) program rokovania podľa pozvánky, ktorá je v prílohe uznesenia.
5.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici volí :
a.) a1.)členov Komisie na prípravu uznesenia v zložení : Peter Dávid
Michal Mališ, Ing.
Radoslav Barcík, Ing.
a2.)zapisovateľa : Zuzanu Mlynárčikovú
a3.)overovateľov zápisnice v zložení : Miroslava Budová, Jana Pastierovičová

Hlasovanie poslancov k bodu 4.), písm. a.) - a1.), a2.) , a3.) :
celkový počet poslancov
7
počet prítomných poslancov
7
za návrh
7
proti
0
zdržal sa
0
Návrhy boli schválené !
b.) p. Petra Dávida do funkcie zástupcu starostu obce.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov :
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Návrh bol schválený !
c.) p. Petra Lipnického, Mgr., za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia.
d.) p. Miroslavu Budovú za predsedníčku Komisie pre kultúru, školstvo a šport.
e.) p. Petra Dávida za predsedu Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie poslancov k bodu 4.), písm. c.), d.) a e.) :
celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Návrh bol schválený !
6.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici zriaďuje :
a.) Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia.
b.) Komisiu pre kultúru, školstvo a šport.
c.) Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti

7
7
7
0

zdržal sa

0

Návrh bol schválený !
7.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici nezriaďuje Obecnú radu.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Návrh bol schválený !

7
7
7
0
0

8.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici ukladá :
a.) predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu členov zriadených komisií.
b.) predsedníčke Komisie pre kultúru, školstvo a šport predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na zástupcov obce v Rade školy pri MŠ
v Železnej Breznici.
9.) Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici poveruje :
a.) zástupcu starostu obce p. Petra Dávida zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2.), prvá veta, ods. 3.), tretia veta , ods. 5.),
tretia veta a ods. 6.), tretia veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
b.) starostu obce podať žiadosť na R HaZZ SR o prenájom vozidla Iveco Daily
s hasičskou výbavou pre OHZ Železná Breznica.
10.) Obecné zastupiteľstvo určuje :
a.) podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
Obecným zastupiteľstvom Obce Železná Breznica najneskôr 90 dní pred voľbami plný
úväzok starostu, mesačný plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1.) pre počet
obyvateľov od 500 do 1000, čo predstavuje 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve , čo predstavuje sumu 1360.- eur.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Návrh bol schválený !

7
7
7
0
0

V prílohe uznesenia : Sľub starostu obce
Sľub poslancov obecného zastupiteľstva
Prezenčná listina
Pozvánka na zasadnutie s programom rokovania

Komisia na prípravu uznesenia : Peter Dávid

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

Michal Mališ, Ing.

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

Radoslav Barcík, Ing.

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

Starosta obce Železná Breznica : Ján Dúbravský

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

UZNESENIE č. 2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 15.12.2014.
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 predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu na prípravu uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Radoslav Barcík
Miroslava Budová
b.) overovateľov zápisnice v zložení : Jana Pastierovičová
Mgr. Peter Lipnický
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.) Rozpočet Obce Železná Breznica na rok 2015 – v Prílohe č. 3.
c.) nevytváranie Programového rozpočtu obce v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho platných noviel ( zákon
č. 426/2013 Z.z. ).
d.) zaradenie poslancov OZ a občanov obce do jednotlivých komisií OZ nasledovne :
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
predseda : Mgr. Peter Lipnický
člen
: Ing. Radoslav Barcík
člen
: Jozef Dúbravský
člen
: František Kapusta
Komisia pre školstvo, kultúru a šport :
predseda :
člen
:
člen
:
člen
:
člen
:

Miroslava Budová
Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ
Adriana Bozalková
Ing. Miroslav Dávid

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov :
predseda : Peter Dávid
člen
: Ivan Donoval
člen
: Ing. Radoslav Barcík
e.) rozdelenie poslaneckých obvodov v obci medzi jednotlivých poslancov nasledovne :
od s.č. 1 po 26 ( m.č. Huta ) :
Ivan Donoval
od s.č. 27 po 58 ( Jaminá, Majer ) :
Miroslava Budová
od s.č. 59 po 81 ( Majer ) :
Jana Pastierovičová
od s.č. 82 po 122 ( Za pasekou, Kúty ) :
Peter Dávid
od s.č. 123 po 159 ( horný koniec ) : Ing. Radoslav Barcík
od s.č. 160 po 187 ( stred dediny ) :
Mgr. Peter Lipnický
od s.č. 188 po 220 / Priehrada, Slnečná ) : Ing. Michal Mališ
f.) preplatenie zostatkovej dovolenky starostovi obce z minulého funkčného obdobia.
g.) poplatok za prenájom klubovej miestnosti v Kultúrnom dome v sume :
20.- eur bez vykurovania
30.- eur s vykurovaním
h.) súhlas so spracovaním stratégie pre Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské na nové programovacie obdobie 2014 až 2020.
i.) členov Rady školy pri Materskej škole v Železnej Breznici za zriaďovateľa – Obec Železná
Breznica v zložení : Ing. Michal Mališ a Ivan Donoval.
Hlasovanie poslancov k bodu 3.), písm.: a,b,c,d,e,f,g, h, i :
celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrhy
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenia boli/neboli schválené !
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Žiadosť o pridelenie vozidla pre DHZO na MV SR zo dňa 27.11.2014 v súlade
s Uznesením OZ č. 1.) , bod č. 9, písm. „b“ zo dňa 26.11.2014.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Ing. Radoslav Barcík

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

Miroslava Budová

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

: Ján Dúbravský

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

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

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

UZNESENIE č. 4
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 27.03.2015.
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 minulých zasadnutí sú splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Michal Mališ
Ing. Radoslav Barcík
b.) overovateľov zápisnice : Miroslava Budová
Jana Pastierovičová
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov OZ
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli zvolení.
3.) Obecné zastupiteľstvo ruší :
a.) Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 21, bod č. 5.), písm. „d“ zo dňa 04.02.2014.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Uznesenie bolo zrušené.

7
6
6
0
0

4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) vyhodnotenie I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
v lokalite IBV Záhumnie.
b.) pripomienky občanov k návrhu VZN obce o chove domácich a úžitkových zvierat.
c.) informáciu starostu obce o čistení trasy vedenia miestneho rozhlasu na Hutu.
d.) informáciu o priebehu opravy Unimo bunky na predaj občerstvenia na ihrisku.
e.) informáciu o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ.

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania – v Prílohe č. 2.)
b.) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Železná Breznica č. 1/2015 o podmienkach chovu,
držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území Obce Železná
Breznica, na základe § 4, ods. 3 písm. „f“, „g“, „m“ zákona NR SR č 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 odst. 11 citovaného zákona. ( VZN je v Prílohe č. 3.)
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh VZN
proti
zdržal sa

7
6
6
0
0

VZN bolo schválené.
c.) cenu za odpredaj stavebných pozemkov v lokalite IBV Záhumnie vo výške 23.- eur za
1 m2, v súlade so Znaleckým posudkom č. 4/2014 od Ing. Jána Šutého, znalca v odbore
odhad hodnoty nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7
6
6
0
0

d.) vyhlásenie II. kola obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,
v súlade s § 9a, ods. 1.), písm. „a“ Zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, na predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV
Záhumnie s vyvolávacou cenou 23.- eur za 1 m2 v termíne od 1.4.2015 do 30.4.2015.
Podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže a Výzva na predkladanie ponúk tvoria prílohu
tohto uznesenia.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7
6
6
0
0

6.) Obecné zastupiteľstvo ukladá :
a.) OcÚ zabezpečiť zverejnenie oznamu II. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj
stavebných pozemkov v lokalite IBV Záhumnie v regionálnej tlači, na webovom sídle
obce Železná Breznica a na úradnej tabuli obce.

7.) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
a.) plat starostu obce v súlade s § 3, odst. 1.) a § 4, odst. 1.) zákona č. 253/1994 Zb. v jeho
platnom znení.

Návrhová komisia : Peter DÁVID

Starosta obce

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

Ing. Michal MALIŠ

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

Ing. Radoslav BARCÍK

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

: Ján DÚBRAVSKÝ

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

UZNESENIE č. 5
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstvo v Železnej Breznici, konaného dňa 4.5.2015.
1.)Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č.1.)
Uznesenie č. 6.)a, zo dňa 27.03.2015 je splnené.
2.)Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid, Ing. Michal Mališ,
Ing. Radoslav Barcík
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 berie na vedomie :
a.)Vyhodnotenie II. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj obecného majetku –
nehnuteľností – stavebných pozemkov v k. ú. Obce Železná Breznica v lokalite IBV
Záhumnie, ktoré bolo vyhlásené 30.03.2015. Do termínu 4.5.2015 sa prihlásili dvaja
záujemcovia a to :
1.) Ing. Peter Šlesárik, Čerín 8, 974 01 Banská Bystrica spolu s Michaelou
Vávrovou, Cesta k Nemocnici 1598/3, 974 01 Banská Bystrica, pozemok č. 6.)
2.) Branislav Barcík s manželkou, trvale bytom Okružná 2404/25, 960 07 Zvolen,
pozemok č. 12.)
b.)poskytnutie dotácie z EF MŽP SR v rámci Programu obnovy dediny 2015 vo výške
4750.- eur na opravu oplotenia zvonice.
4.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.) Program rokovania – v Prílohe č. 2.)
b.)
Predaj nehnuteľností – pozemku „C“KN parcely č. 669/3, orná pôda, o výmere 606 m2,
zapísaného v LV č. 1073 na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen pre obec a k.ú.
Obce Železná Breznica a pozemku „C“KN parcely č.797/6, ostatné plochy, o výmere 154 m2,
zapísaného v LV č. 1072 na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen pre obec a k.ú.
Obce Železná Breznica , ktoré spolu tvoria stavebný pozemok č. 6 v lokalite IBV Záhumnie,
pre záujemcov, ktorí vzišli z II. kola verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 30.03.2015
v súlade s §9a, ods. 1.), písm. „a“ zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,a to Ing. Petra Šlesárika, Čerín 8,
974 01 a Michaelu Vávrovú, rodenú Vávrovú, Cesta k Nemocnici 1598/3, 974 01 Banská

Bystrica do režimu podielového spoluvlastníctva a to v cene 23.- eur za 1 m2, ktorá bola
stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici zo dňa 27.03.2015 č. 4.),
bod č. 5.),písm. „c“, v súlade so Znaleckým posudkom č. 4/2014 vyhotoveným Ing. Jánom
Šutým, znalcom
v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností a v súlade
s podmienkami predaja stanovenými v § 9a., ods. 2.) , písm. „b“ zákona č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena za pozemok „C“KN parcely č. 669/3 je vo výške 13938.- eur a za pozemok
parcely „C“KN č. 797/6 je vo výške 3542.- eur. Spolu cena za odpredaj obidvoch pozemkov,
ktoré spolu tvoria stavebný pozemok č. 6, tvorí sumu 17480.- eur, ktorú zaplatí kupujúci pri
podpise kúpnej zmluvy na účet Obce Železná Breznica.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
c.)
Prevádzkovú dobu pohostinstva „U Lackov“ Železná Breznica č. 86 na základe žiadosti
Janky Lackovej, J.G.Tajovského 345/20, 962 37 Kováčová, IČO : 35 190 566, nasledovne :
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

od 17.00 hod. do 22.00 hod.
od 17.00 hod. do 22.00 hod.
od 17.00 hod. do 22.00 hod.
od 17.00 hod. do 22.00 hod.
od 17.00 hod. do 23.00 hod.
od 13.00 hod. do 23.00 hod.
od 09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 22.00 hod.

Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
d.)
Zmluvu o budúcej zmluve na predaj stavebného pozemku č. 12 v lokalite IBV Záhumnie,
o výmere 966 m2, ktorý pozostáva z parcely „C“KN č. 670/3 o výmere 404 m2, parcely
„C“KN č. 672/3 o výmere 451 m2 a z parcely „C“KN č. 1320/8 o výmere 111 m2 uzavretej
medzi Obcou Železná Breznica, ako predávajúcim a Branislavom Barcíkom s manželkou,
Okružná 2404/25, Zvolen, ako budúcimi kupujúcimi, s dobou platnosti do 31.12.2015.

Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
e.)
Predĺženie II. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV
Záhumnie na neurčito, a to z dôvodu doterajšieho malého záujmu o odkúpenie predmetných
pozemkov.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Ing. Michal Mališ

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

Ing. Radoslav Barcík

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

: Ján Dúbravský

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

UZNESENIE č. 6
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 25.06.2015.
1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v prílohe č. 2
Uznesenie č. 5, bod č. 4, písm. „d“ zatiaľ nie je splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid, Miroslava Budová, Mgr.
Peter Lipnický
b.) Overovateľov zápisnice : Jana Pastierovičová, Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
7
Počet prítomných poslancov
6
Za návrh
6
Proti
0
Zdržal sa
0
Návrhová komisia a overovatelia boli zvolení.
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) Program rokovania. (Príloha č.1.)
b.) Záverečný účet Obce Železná Breznica za rok 2014.Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad ! (Príloha č. 3.)
c.) Výročnú správu Obce Železná Breznica za rok 2014. (Príloha č.4.)
d.) Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce k 31.12.2014. (Príloha č.5.)
e.) Dodatok č. 9 k Zmluve o spoločnom obecnom úrade.
f.) Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Železná Breznica a Profi Poľno, s.r.o.,
Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky za účelom spolupráce a koordinácie
v rámci projektových zámerov programu LEADER v rámci VSP HD (MAS)
programového obdobia 2014-2020. (Príloha č.6.)
g.) Smernicu Obce Železná Breznica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností
a petícií. (Príloha č. 7.)
h.) Smernicu Obce Železná Breznica o prijímaní a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti. (Príloha č. 8.)
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
7
Počet prítomných poslancov
6
Za návrh
6
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenia boli schválené.
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Prípravu podujatia „Od našich k vašim“ dňa 1.8.2015 v Budči ( stretnutie obcí
mikroregiónu Adela, Pliešovskej kotliny a Hontu.)
b.) Informáciu starostu obce o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie z VÚC na
monografiu o obci a stave jej prípravy.
c.) Informáciu starostu obce o výsledku elektronického verejného obstarávania na
dodanie materiálu na opravu ohrady okolo zvonice ( dotácia z EF MŽP SR ).
d.) Informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na post riaditeľky MŠ.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Miroslava Budová

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

Mgr. Peter Lipnický

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

: Ján DÚBRAVSKÝ

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

UZNESENIE č. 7
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 8.9.2015.
1.)Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 2.
2.)Obecné zastupiteľstvo volí :
a.)Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Michal Mališ
Mgr. Peter Lipnický
b.)Overovateľov zápisnice : Ing. Radoslav Barcík
Janka Pastierovičová
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené !

7
5
5
0
0

3.)Kontrola plnenia uznesení :
Uznesenie č. 5.), bod č. 4.), písm. „d“ – zatiaľ nebolo splnené.
4.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.)Program rokovania podľa pozvánky – v Prílohe č. 1.
b.)Správu o hospodárení obce Železná Breznica za obdobie január až júl 2015.
- v Prílohe č. 3.)
c.)Rozpočtové opatrenie obce Železná Breznica č. 2.) – v Prílohe č. 4.)
Hlasovanie k bodom 4.), písm. „a“, „b“, „c“ : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené !

7
5
5
0
0

d.)Program rozvoja obce Železná Breznica na programové obdobie 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2022.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené !

7
5
5
0
0

5.)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.)Informáciu starostu obce o vyhlásení druhého kola výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľky MŠ v Železnej Breznici.
b.)Informáciu o postupe prác na oprave oplotenia zvonice a detského ihriska v objekte MŠ.
c.)Informáciu o príprave monografie o obci Železná Breznica.
d.)Informáciu o príprave projektu obstarania kompostérov do každej domácnosti a pre obec
v rámci Mikroregiónu „Adela“ z prostriedkov EÚ.
e.)Informáciu starostu obce o vyhodnotení akcie „Od Vašich k našim“ v Budči 1.8.2015.
f.)Prípravu „Dňa seniorov“, ktorý bude v nedeľu 18.10.2015 v KD.
g.)Poslanecký návrh na ocenenie zaslúžilých spoluobčanov
h.)Poslanecký návrh k príprave rozpočtu na rok 2016 – vybavenie posilňovne v obj. MŠ.

Návrhová komisia :

Starosta obce

:

Peter Dávid

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

Ing. Michal Mališ

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

Mgr. Peter Lipnický

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

Ján Dúbravský

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

UZNESENIE č. 8
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 13.11.2015.
1.)Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 2.
2.)Obecné zastupiteľstvo volí :
a.)Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid
Mgr. Peter Lipnický
Miroslava Budová
b.)Overovateľov zápisnice : Janka Pastierovičová
Ing. Radoslav Barcík
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
3.)Kontrola plnenia uznesení :
Uzn. č. 5.), bod č. 4.), písm. „d“ – nebolo splnené – už je bezpredmetné.
4.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania – v Prílohe č. 1.
b.) 5 % spolufinancovanie z rozpočtu obce na nákup kompostérov do domácností a do
obce na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v prípade schválenia
projektu v rámci Mikroregiónu „Adela“. Predmetné spolufinancovanie je podľa cenovej
kalkulácie 3180.- eur.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7
7
7
0
0

c.)v rámci Výzvy č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie : 7.2 aktivita č. 1.), návrh
na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti obce : Ulica s prepojením na Slnečnú ulicu.
d.)v rámci Výzvy č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie : 7.4 aktivita č. 5.), návrh
na rekonštrukciu Materskej školy v Železnej Breznici ( výmena okien, dverí, zateplenie
obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny ). Max. výška oprávnených výdavkov je
200000.- eur vrátane DPH.
e.)v rámci Výzvy č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie : 7.4, aktivita č.6.), návrh
na vypracovanie podkladov na montáž kamerového bezpečnostného systému v obci. Max
výška oprávnených výdavkov je 100000.- eur vrátane DPH.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
f.)uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI – PAK, a.s. Galvaniho
7/B, 821 04 Bratislava, na zabezpečenie zberu, triedenia, prepravy, zhodnocovania
a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na území obce Železná
Breznica, v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v jeho platnom znení.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
g.) vytvorenie inventarizačných komisií na inventarizáciu majetku obce :
- ústredná inventarizačná komisia v zložení : Peter Dávid
Zuzana Mlynárčiková
Miroslava Budová
- dielčie inventarizačné komisie :
- pre MŠ a ŠJ : Ing. Michal Mališ
Bc. Adriána Bozalková
Mariana Sedliaková
- pre KD a Obecnú knižnicu : Anna Nemcová
Eva Živická
Jana Pastierovičová
- pre OcÚ a garáže : Ing. Radoslav Barcík
Ivan Donoval
Zuzana Mlynárčiková
- pre OHZ : Mgr. Peter Lipnický
František Kapusta
Jozef Dúbravský

h.)v súlade s Článkom 21., časť IV. platnej Kolektívnej zmluvy schvaľuje starostovi obce
odmenu pri dosiahnutí veku 50 rokov vo výške jeho funkčného platu.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov :
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
5.)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.)návrh rozpočtu obce na rok 2016 – v Prílohe č. 3.
b.)návrh VZN obce Železná Breznica o určení miestneho poplatku za zmesový komunálny
odpad, objemový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO),
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, nebezpečný odpad a o spôsobe platenia za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Železná Breznica – v Prílohe č. 4.
c.)informáciu starostu obce o rozviazaní pracovného pomeru dohodou s učiteľkou MŠ p.
Erikou Matúchovou, na jej vlastnú žiadosť.
d.)informáciu starostu obce o voľnom pracovnom mieste učiteľky MŠ
e.)informáciu starostu obce o vydaní monografie obce ( 25.11.2015 )
f.)informáciu starostu obce o príprave mikulášskej oslavy pre deti z obce

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Mgr. Peter Lipnický

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

Miroslava Budová

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

: Ján Dúbravský

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

UZNESENIE č. 9
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 12.12.2015.
1.)Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 2.
2.)Obecné zastupiteľstvo volí :
a.)Komisiu pre návrh uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Michal Mališ
Ing. Radoslav Barcík
b.)Overovateľov zápisnice v zložení : Miroslava Budová
Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7
7
7
0
0

3.)Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí :
- neevidujeme žiadne nesplnené uznesenia.
4.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.)Program rokovania zasadnutia – Príloha č.1
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7
7
7
0
0

b.)Rozpočet obce Železná Breznica na rok 2016 – Príloha č. 3
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
7
Počet prítomných poslancov
7
Za návrh
7
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie bolo schválené.
c.)Všeobecne záväzné nariadenie Obce Železná Breznica č. 2/2015 o určení miestneho
poplatku
za zmesový komunálny odpad, objemový komunálny odpad, biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov,
nebezpečný odpad, a spôsobe platenia za drobné stavebné odpady. (Príloha č. 4 )
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
d.)Rozpočtové opatrenie obce Železná Breznica č. 3/2015 – Príloha č. 5
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
e.)cenu za výkup pozemkov na vysporiadanie vlastníctva pod MŠ v sume : 0,70 eur/1m2
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
f.)koeficient 0,3 pre stanovenie poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
z prevádzky pohostinstva „U Lackov“.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenie bolo schválené.
5.)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.)predstavenie Monografie obce Železná Breznica vydanej s finančným prispením BBSK.
b.)prípravu novej webovej stránky obce firmou „Galileo Corporation“
c.)informáciu starostu obce o stave prípravy projektov na rekonštrukciu MK, MŠ
a prevencie kriminality – kamerových systémov

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

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

Ing. Michal Mališ

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

Ing. Radoslav Barcík

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

: Ján Dúbravský

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

UZNESENIE č. 10
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 1.2.2016.
1.)Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
Na zasadnutí je prítomných 6 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 2.
2.)Obecné zastupiteľstvo volí :
a.)Komisiu na návrh uznesenia v zložení : Ing. Radoslav Barcík
Mgr. Peter Lipnický
Miroslava Budová
b.)Overovateľov zápisnice : Ing. Michal Mališ
Ivan Donoval
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené.
3.)Kontrola plnenia uznesení : uznesenia sú splnené
4.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.)program rokovania – v Prílohe č. 1.
b.)predaj nehnuteľností – pozemku „C“KN parcely č. 662/3, druh pozemku – záhrady,
o výmere 7 m2, zapísaného v LV č. 325 na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen pre
obec a k.ú. obce Železná Breznica, vo výlučnom vlastníctve obce Železná Breznica, pozemku
„C“KN parcely č. 663/2, druh pozemku – orná pôda, o výmere 194 m2, zapísaného v LV č.
325 na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen pre obec a k.ú. obce Železná Breznica,
vo výlučnom vlastníctve obce Železná Breznica, pozemku „C“KN parcely č. 669/4, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 509 m2, zapísaného v LV č. 1072 na katastrálnom odbore
Okresného úradu Zvolen pre obec a k.ú. obce Železná Breznica, vo výlučnom vlastníctve
obce Železná Breznica a pozemku „C“KN parcely č. 797/7, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 101 m2, zapísaného v LV č. 1072 na katastrálnom odbore Okresného úradu Zvolen
pre obec a k.ú. obce Železná Breznica, vo výlučnom vlastníctve obce Železná Breznica, ktoré
spolu tvoria stavebný pozemok č. 7 v lokalite IBV Záhumnie, pre záujemcu, ktorý v súlade s
§ 9a, ods. 1.), písm. a.) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení jeho platných noviel, vzišiel z II. kola verejnej obchodnej súťaže
vyhlásenej dňa 30.03.2015, a to v cene 23.- eur za 1 m2, ktorá bola stanovená Uznesením
Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici č. 4.), bod č. 5.), písm. „c“, v súlade so
Znaleckým posudkom č. 4/2014 vyhotoveným Ing. Jánom Šutým, znalcom v odbore

stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností. Kúpna cena za pozemok „C“KN parcely č. 662/3
je v sume 161.- eur, za pozemok „C“KN parcely č. 663/2 je v sume 4462.- eur, za pozemok
„C“KN parcely č. 669/4 je v sume 11707.- eur a za pozemok „C“KN parcely č. 797/7 je
v sume 2323.- eur. Spolu cena za odpredaj všetkých štyroch uvedených pozemkov, ktoré
spolu tvoria stavebný pozemok č. 7, je v sume : 18653.- eur ( slovom :
osemnásťtisícšesťstopäťdesiattri eur ), ktorú zaplatia kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy na
účet obce Železná Breznica. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva hradia kupujúci.
Kupujúcimi sú na základe jedinej ponuky na predmetný stavebný pozemok manželia : Ján
Schmidtmayer, M.R. Štefánika 2526/41, 960 01 Zvolen a Monika Schmidtmayer, J.
Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen. Zámer odpredať vyššie uvedené pozemky bol zverejnený
v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v jeho platnom
znení a v súlade s § 9a, ods. 2.) zákona č. 258/2009 Z.z na úradnej tabuli obce Železná
Breznica a na webovom sídle : www.zeleznabreznica.sk a v dobe od 12.1.2016 do 1.2.2016
neboli doručené žiadne iné návrhy, žiadosti, námietky, ani pripomienky, ktoré by sa týkali
predmetných nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené.
c.)rozpočtové opatrenie obce Železná Breznica č. 1/2016 :
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu zálohovej platby
projektovej dokumentácie od firmy Z-Project, s.r.o. na rekonštrukciu miestnej komunikácie
v časti Slnečná ulica – most v strede obce, v súlade so zmluvou, na základe jej dodatku
č.1/2016, vo výške 3000.- eur.
d.)prevádzkovanie stávkových hier na území obce Železná Breznica – v prevádzke „U
Lackov“ firmou : Junior Game spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava, na základe ich
žiadosti o opätovné posúdenie zo dňa 14.01.2016.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

7
6
0
6
0

Uznesenie nebolo schválené.
e.)zálohovú platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt : „Revitalizácia
verejných priestranstiev v obci Železná Breznica – rekonštrukcia miestnych komunikácií“
firme Z-Project, s.r.o., Projektovanie dopravných stavieb, Prosiek 154, 032 23 vo výške
3000.- eur na základe Dodatku č.1/2016 k zmluve o dielo.

Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov

7

Počet prítomných poslancov
Za návrh
Proti
Zdržal sa

6
6
0
0

Uznesenie bolo schválené.
5.)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.)informáciu starostu obce o stave prípravy projektov k žiadostiam o nenávratný finančný
príspevok z PPA – Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Výzvy č. 13/PRV/2015 na
Opatrenie 7, podopatrenie : 7.2 a 7.4

Návrhová komisia : Ing. Radoslav Barcík

Starosta obce

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

Mgr. Peter Lipnický

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

Miroslava Budová

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

: Ján Dúbravský

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

