UZNESENIE č. 16
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 30.04.2013.
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 sú splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) návrhovú komisiu v zložení : Peter Dávid, Ing. Michal Mališ, Mgr. Peter Lipnický
b.) overovateľov zápisnice : Jozef Dúbravský, Peter Vaňa
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Schválené !
3.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Výročnú správu o hospodárení obce Železná Breznica za rok 2012. ( Príloha č. 3.).
b.) informáciu starostu obce o skončení rekonštrukcie dolnej chodby a schodiska v KD.
c.) informáciu starostu obce o rokovaní so zástupcami VÚC BB, BBRSC a ObÚCDaPK
Zvolen vo veci rekonštrukcie št. cesty č. 050086 v IV obce Železná Breznica a požiadavkou uvedených orgánov na opravu cestného rigola a odvedenie povrchových vôd
v časti obce od mosta po kríž.
d.) informáciu starostu obce o rokovaní s R VŠLP TU Zvolen vo veci škody spôsobenej
diviačou zverou na futbalovom ihrisku a jej čiastočnej refundácii zo strany ŠLP.
e.) informáciu starostu obce o pripravovanom jednaní s R VŠLP TU Zvolen vo veci
prípravy palivového dreva v samovýrobe občanmi obce v lesoch spravovaných ŠLP,
ktoré má byť 6. mája 2013.
f.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012.
g.) Správu nezávislého audítora k hospodáreniu obce za rok 2012.
4.) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
a.) v súlade s § 3, ods. 4., Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest , plat starostu obce. ( OZ plat starostu
obce raz ročne prerokuje.)
5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) program rokovania ( Príloha č. 2.)

b.) Záverečný účet obce Železná Breznica za rok 2012. ( Príloha č. 4.) Výsledok hospodárenia vo výške 7420,57 eur sa prevádza na účet rezervného fondu obce . Celoročné
hospodárenie Obce Železná Breznica za rok 2012 OZ schvaľuje bez výhrad !
c.) výsledok hospodárenia v obecných lesoch od Pozemkového spoločenstva – urbárskej
spoločnosti Železná Breznica za rok 2012 ( Príloha č. 5.) vo výške 1425,87 eur, ktoré
budú prevedené na účet obce.
d.) Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí č. 3/2013 s CVČ Domino Zvolen .
e.) Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí č. 2/2013 so Súkromným CVČ Budča.
f.) predaj nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve obce Železná Breznica
z parcely registra „E“ KN č. 896, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v LV č.1063
na Katastrálnom úrade, Správe katastra Zvolen, pre obec a katastrálne územie obce
Železná Breznica, pod por. č. 5., o veľkosti podielu 1/8, čo pri celkovej výmere parcely
3413 m2 predstavuje výmeru 426,63 m2, a to v prospech žiadateľov :
Peter Žiak a manželka Zlatica Žiaková, rodená Mojžišová, trvale bytom Železná Breznica 207, 962 34 Tŕnie, do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na základe ich žiadosti zo dňa 13.03.2013 a to v cene : 1 euro za 1 m2, čo pri výmere
spoluvlastníckeho podielu 426,63 m2 predstavuje sumu : 426,63 eur, ktorú zaplatia kupujúci do pokladne obce Železná Breznica pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti
Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva znášajú kupujúci.
Predaj uvedenej nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu sa uskutočňuje v súlade s §
9a, ods. 8., písm. „c“ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa § 140
Občianskeho zákonníka. Zámer odpredať tento spoluvlastnícky podiel bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce : www.zeleznabreznica.sk
dňa 25.03.2013 v súlade s § 5a, ods. 7 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v jeho platnom znení a v dobe do 30.04.2013 neboli vznesené žiadne
pripomienky, návrhy, ani dotazy k uvedenému predaju.
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
prítomní poslanci
za návrh
proti
zdržal sa
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Uznesenie bolo schválené !
Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce
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Ing. Michal Mališ
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Mgr. Peter Lipnický
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