UZNESENIE č. 6
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 28.09.2011.
1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje :
a./ na zasadnutí je prítomných ...5..... poslancov OZ, takţe je zastupiteľstvo uznášaniaschopné / prezenčná listina je v prílohe /.
b./ uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené.
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zloţení : Peter Dávid, Ing. Michal Mališ, Bc. Peter Lipnický
b./ overovateľov zápisnice v zloţení : Jozef Dúbravský, Ivan Donoval
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ program rokovania zastupiteľstva
b./ monitorovaciu správu programového rozpočtu obce k 30.06.2011
c./ predaj spoluvlastníckych podielov v majetku obce Ţelezná Breznica , v KÚ obce
Ţelezná Breznica, zapísaných na Správe katastra vo Zvolene, a to :
- v LV č. 468, KN-C parcela č. 59, pod por.č. 15 v podiele 257/1440, čo predstavuje
výmeru 193,64 m2, pod por. č. 16 v podiele 371/1440, čo predstavuje výmeru
279,54 m2 .
- v LV č. 1082, KN-C parcela č. 60, pod por.č. 6 v podiele 17/120, čo predstavuje
výmeru 177,93 m2 , pod por. č. 9 v podiele 1/10, čo predstavuje výmeru 125,60 m2,
a pod por. č. 10 v podiele 1/5, čo predstavuje výmeru 251,20 m2 . Predávané podiely
spolu predstavujú výmeru 1 027,91 m2 .Podiely sa predávajú v súlade s § 140 Obč.
zákonníka podielovému spoluvlastníkovi : Štefan Renčo, Ţelezná Breznica 146,
za dohodnutú cenu 0,70 eur za 1 m2, čo predstavuje sumu 719,54 eur. Predaj spoluvlastníckych podielov sa realizuje po predchádzajúcom zverejnení tohto zámeru
na webovej stránke obce.
d./ odkúpenie spoluvlastníckych podielov od p. Štefana Renča, Ţelezná Breznica 146,
v KÚ obce Ţelezná Breznica, zapísaných na Správe katastra vo Zvolene, a to :
- v LV 1064, KN-E parcela č. 877, v podiele 7/120, čo z celkovej výmery 3 765 m2
predstavuje výmeru 219,63 m2 v cene 0,70 eur za 1 m2, t.j. spolu za odkúpený
podiel v sume 153,74 eur.
- v LV č. 1077, KN-C parcela č. 61, v podiele 2/16 , čo predstavuje výmeru 26,25 m2
a v podiele 2/48, čo predstavuje výmeru 8,75 m2 , spolu 35 m2 v cene 0,70 eur
za 1 m2 , t.j. spolu za obidva podiely na parcele v sume 24,50 eur.
- v LV č. 1077, KN-C parcela č. 62, v podiele 2/16, čo predstavuje 50 m2 a v podiele
2/48 , čo predstavuje výmeru 16,66 m2 , spolu 66,66 m2 v cene 0,70 eur za 1 m2, t.j.
spolu za obidva podiely na parcele v sume 46,66 eur.
- v LV č. 1065, KN-C parcela č. 63 v podiele 2/16, čo predstavuje 45,63 m2 a v podiele
2/48, čo predstavuje výmeru 15,21 m2 , spolu 60,84 m2 v cene 0,70 eur za 1 m2 , t.j.
spolu za obidva podiely na parcele v sume 42,59 eur.
Suma za odkúpenie všetkých uvedených spoluvlastníckych podielov na predmetných

parcelách predstavuje čiastku 267,49 eur. / 382,13 m2 x 0,70 = 267,49 eur /.
Uvedené spoluvlastnícke podiely sa vykupujú za účelom budúceho rozšírenia
a prepojenia prístupovej cesty na Slnečnú ulicu a IBV Záhumnie.
4./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a./ čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2011
b./ informáciu starostu obce o aktuálnom stave vyporiadania pozemkov pod IBV
Záhumnie a príprave verejného obstarávania na dodávateľa inţ. sietí v danej lokalite.
5./ Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce :
a./ uzatvoriť kúpnu zmluvu v súlade s bodom 3./ d tohto uznesenia a následne podať
návrh na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra vo Zvolene.
b./ jednať s firmou Golding, s.r.o. Zvolen vo veci prípravy verejného obstarávania
na dodávateľa stavebných prác – inţinierskych sietí a prístupovej cesty na IBV
Záhumnie.
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