UZNESENIE č. 8
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici konaného dňa 7.12.2011.

1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje :
a./ že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov OZ, takže zastupiteľstvo je uznášaniaschopné / prezenčná listina v prílohe č. 1./
b./ uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Peter Vaňa, Jozef Dúbravský
b./ overovateľov zápisnice :
Ivan Donoval, Ing. Michal Mališ
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ program rokovania podľa pozvánky / v prílohe č. 2. /
b./ VZN obce Železná Breznica č. 2/2011 o určení miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 / v prílohe 3. /
c./ VZN obce Železná Breznica č. 3/2011 o zavedení dane za psa, dani za užívanie
verejného priestranstva, dani za nevýherné hracie automaty a dani za ubytovanie
na rok 2012 / v prílohe č. 4. /
d./ VZN obce Železná Breznica č. 4/2011 – Požiarny poriadok obce Železná Breznica.
/ v prílohe č. 5. /
e./ Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Železná Breznica / v prílohe č. 6. /
s platnosťou od 15.12.2011.
f./ Rozpočet obce Železná Breznica na rok 2012 a programový rozpočet na roky 2013
a 2014 / v prílohe č. 7. /
g./ Komisie na vykonanie inventúry obecného majetku v zložení :
- ústredná inv. komisia : Peter Dávid, Ján Dúbravský, Ing. Zuzana Janáková
- dielčie inv. komisie : OcÚ a garáže : Marta Sedliaková,
Ing. Michal Mališ
Peter Vaňa
PO : František Kapusta
Jozef Dúbravský
Bc. Peter Lipnický
KD a Obecná knižnica : Anna Nemcová
Mgr. Mariana Važanová
Ivan Donoval
MŠ a ŠJ : Erika Matúchová
Zuzana Mlynárčiková
Peter Dávid
h./ Úpravu rozpočtu obce Železná Breznica za rok 2011 podľa prílohy č. 8.
i./ - Zámenu KN-C parc. č. 731/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1046 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vo výlučnom vlastníctve obce za KN-E parc. č.
471/2, orná pôda o výmere 5941 m2 v spoluvlastníckom podiele 169/7158-ín
v pomere k celku a KN-E parc. č. 472/3, orná pôda o výmere 2990 m2 v spolu-

vlastníckom podiele 877/3669-ín v pomere k celku v podielovom spoluvlastníctve
Ing. Ľubici Melagovej, rod. Melagovej, nar. 20.02.1963, trvalo bytom Železná
Breznica 145, 962 34
- Zámenu KN-C parc. č. 731/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1520 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vo výlučnom vlastníctve obce za KN-E parc. č.
471/2, orná pôda o výmere 5941 m2 v spoluvlastníckom podiele 1520/7158-ín
v pomere k celku v podielovom spoluvlastníctve Petra Lipnického, nar. 18.12.1979,
trvalo bytom Železná Breznica 187, 962 34
- Zámenu KN-C parc. č. 731/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 877 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/1 vo výlučnom vlastníctve obce za KN-E parc. č. 472/3,
orná pôda o výmere 2990 m2 v spoluvlastníckom podiele 877/3669-ín v pomere
k celku v podielovom spoluvlastníctve Radoslava Ďuríka, rod. Ďuríka, nar.10.10.1975
a manželky Ivany Ďuríkovej, rod. Melagovej, nar. 31.03.1977, obaja trvalo bytom
Železná Breznica 206, 962 34.
Zámena nehnuteľností je bezodplatná !
4./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a./ Vyhodnotenie VO na dodávku IS pre IBV Záhumnie a oboznámenie s predkladateľom
víťaznej ponuky – firmou Stavasta , s.r.o. Banská Štiavnica .
5./ Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje :
a./ starostu obce pripraviť podklady k schválenej zámene pozemkov a zrealizovať vklad
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Správe katastra vo Zvolene .
b./ uzatvoriť zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka na zhotovenie diela - stavby SO-05 Plyn a SO-08 Vodovod, IBV
Záhumnie, inžinierske siete, s firmou Stavasta , s.r.o. Banská Štiavnica , v súlade
s podmienkami realizácie predmetu zákazky, ktoré boli dané pri zadávaní verejného
obstarávania.
6./ Obecné zastupiteľstvo zrušuje :
a./ Cenník poplatkov za používanie Kultúrneho domu v Železnej Breznici – Uznesenie č.1
bod 3./ ods. f , zo dňa 11.02.2011, ku dňu 14.12.2011
Návrhová komisia : Peter Dávid
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