UZNESENIE č. 5
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 1. 8. 2011.
1./ Obecné zastupiteľstvo konštatuje :
a./ na zasadnutí je prítomných ....5..... poslancov OZ, takţe je zastupiteľstvo uznášaniaschopné / prezenčná listina je v prílohe č. 1./
b./ uznesenia z minulých zasadnutí sa plnia priebeţne
2./ Obecné zastupiteľstvo volí :
a./ návrhovú komisiu v zloţení : Peter Vaňa, Ing. Zuzana Ţiaková, Ivan Donoval
b./ overovateľov zápisnice v zloţení : Ing. Michal Mališ, Jozef Dúbravský
3./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a./ Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku : KN-E
parcely č. 469/3 v KÚ obce Ţelezná Breznica podľa GP 53/2011, ktorý vyhotovil
Ing. Jozef Straka, Geodetické práce, Korytárky 130 , overeného Správou katastra
Zvolen zo dňa 27.07.2011 pod č. 359/11.
b./ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo medzi obcou Ţelezná Breznica a Rastislavom Gaţúrom
RG Parket , Prachatická 27 Zvolen , na sumu : 2 726,90 eur, z dôvodu zmeny technologického postupu pri výmene parkiet v KD a následného navýšenia zmluvnej ceny
o nevyhnutný materiál / OSB dosky navyše /.
c./ úpravu odmien pre poslancov OZ nasledovne : 12,- eur za účasť na zasadnutí OZ,
predsedom a členom komisií : 5,- eur za účasť na zasadnutí komisie.
d./ uzatvorenie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku
KN-E parcely č. 471/2 v KÚ Ţelezná Breznica o celkovej výmere 7158 m2 medzi
nasledovnými podielovými spoluvlastníkmi :
1./ Lipnický Peter , rod. Lipnický Ţelezná Breznica 187 v podiele 1520/7158 k celku
2./ Melagová Ľubica, rod. Melagová, Ing. Ţelezná Breznica145 v podiele 169/7158
3./ Obec Ţelezná Breznica, v podiele 5469/7158 k celku.
e./ uzatvorenie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku
KN-E parcely č. 472/3 v KÚ Ţelezná Breznica o celkovej výmere 3669 m2 medzi
nasledovnými podielovými spoluvlastníkmi :
1./ Melagová Ľubica, rod. Melagová, Ing. Ţelezná Breznica 145 v podiele 877/3669
2./ Ďurík Radoslav, rod. Ďurík a Ivana Ďuríková, rod. Melagová, Ing. Ţelezná
Breznica 206, v podiele 877/3669
3./ Obec Ţelezná Breznica , v podiele 1915/3669 v pomere k celku
Dohoda bude uzatvorená na základe GP vyhotoveného Ing. Jozefom Strakom, po
odsúhlasení všetkými podielovými spoluvlastníkmi a schválení v obecnom zastupiteľstve.

f./ pouţívanie súkromného motorového vozidla na sluţobné účely starostom obce
v súlade so zákonom o cestovných náhradách.
g./ VZN č. 1/2011 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú
úhradu nákladov v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ţelezná
Breznica s účinnosťou od 1.9.2011 / nahrádza VZN č. 4/2008/. VZN v prílohe
uznesenia. Úprava výšky príspevku je nutná na základe podnetu spoločného
úradu. Ostatné ustanovenia VZN sa nemenia !
h./ prevádzkovú dobu Pohostinstva Bestsolar s.r.o. Ţelezná Breznica / v prílohe /.
4./ Obecné zastupiteľstvo týmto zverejňuje v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v jeho
platnom znení :
a./ zámer odkúpiť spoluvlastnícky podiel z KN-E parcely č. 877 v KÚ Ţelezná Breznica
zapísaný na LV č. 1064 na Správe katastra vo Zvolene , od Štefana Renča, bytom
Ţelezná Breznica 146, v podiele 7/120, čo z celkovej výmery 3 765 m2 predstavuje
219,63 m2 v sume 0,70 eur / slovom sedemdesiat centov / za 1 m2, čo predstavuje
sumu 153,74 eur. Druh pozemku : orná pôda.
b./ zámer odpredať spoluvlastnícke podiely obce z KN-C parcely č. 59 v KÚ Ţelezná
Breznica, zapísané na LV č. 468 na Správe katastra vo Zvolene, pod por.č. 15
v spoluvlastníckom podiele 257/1440, pod por. č. 16 v podiele 371/1440 , čo spolu
predstavuje výmeru 473,18 m2 a z KN-C parcely č. 60 v KÚ Ţelezná Breznica,
zapísané na LV č. 1082 na Správe katastra vo Zvolene, pod por.č. 6 v spoluvlastníckom
podiele 17/120, pod por.č. 9 v podiele 1/10 a pod por.č. 10 v podiele 1/5, čo spolu
predstavuje výmeru 554,73 m2. Druh pozemku : záhrady.
c./ zámer odkúpiť nasledovné spoluvlastnícke podiely od Štefana Renča, bytom Ţelezná
Breznica 146, v KÚ obce Ţelezná Breznica :
LV č. 1077 : KN-C parcela č. 61, záhrady, 2/16 a 2/48, spolu výmera 35 m2
KN-C parcela č. 62, záhrady, 2/16 a 2/48, spolu výmera 66,66 m2
LV č. 1065 : KN-C parcela č. 63, záhrady, 2/16 a 2/48, spolu výmera 60,84 m2
a to za účelom budúceho rozšírenia a zokruhovania prístupovej cesty na Slnečnú
ulicu a Záhumnie.
Návrhová komisia : Peter Vaňa
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V Železnej Breznici, dňa 1. augusta 2011

