Uznesenia prijaté na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Breznička,
konanom dňa 04.06.2019

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje uzatvorenie Zámennej zmluvy medzi Obcou
Breznička a Evou Parditkovou trvale bytom Breznička 219, Jánom Borákom a manželkou Annou
Borákovou, obaja trvale bytom Breznička 217, Jozefom Vrbiniakom a manželkou Emíliou
Vrbiniakovou obaja bytom Breznička 218 podľa Geometrického plánu č. 11932856-17/2019
o vzájomnej výmene svojich nehnuteľností nachádzajúcich sa v KÚ Breznička tak, že:
1. Obec Breznička, IČO 00315991, so sídlom Breznička č. 206 sa stáva výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 k celku nehnuteľností, nachádzajúcich sa v KÚ Breznička
CKN p.č. 12/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2
CKN p.č.26/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50m2
CKN p.č.19/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47m2
2. Eva Parditková rod. Slavkovská, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom Breznička č. 219, 985 02
Breznička, občianka SR sa stáva výlučnou vlastníčkou v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v KÚ
Breznička
CKN p.č. 1088/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2
3. Ján Borák rod. Borák, nar. xxxxxxxxxx, a manželka Anna Boráková rod. Sihelská
nar. xxxxxxxxxx, obaja trvale bytom Breznička č. 217, 985 02 Breznička, sa stávajú výlučnými
bezpodielovými vlastníkmi v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v KÚ Breznička
- p.č. 1088/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56m2.
4. Jozef Vrbiniak rod. Vrbiniak, nar. xxxxxxxxxx a manželka Emília Vrbiniaková rod. Ľuptáková,
nar. xxxxxxxxxx, obaja trvale bytom Breznička č. 218, 985 02 Breznička, sa stávajú výlučnými
bezpodielovými vlastníkmi v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v KÚ Breznička
- p.č. 1088/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50m2
5. Na vyrovnanie vzájomných podielov uhradia v lehote 10 kalendárnych dní od podpsiu
zámennej zmluvy Ján Borák Ján rod. Borák, nar. xxxxxxxxxx, a manželka Anna Boráková rod. Sihelská
nar. xxxxxxxxxx, obaja trvale bytom Breznička č.217, 985 02 Breznička Obci Breznička, IČO 00315991,
so sídlom Breznička č. 206 sumu 36.- Eur. Ostatní účastníci zámennej zmluvy si navzájom nič
nedoplácajú, nakoľko hodnota a výmera zamieňaných nehnuteľností je rovnaká.

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie otváracie hodiny prevádzky Kačka
potraviny, Breznička 205 podľa predloženej žiadosti Jozefa Poláka – DODO, Breznička 173
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa

od 06:30 do 18:00 hod.
od 06:30 do 18:00 hod.
od 06:30 do 18:00 hod.
od 06:30 do 18:00 hod.
od 06:30 do 18:00 hod.
od 07:00 do 12:00 hod.
Zatvorené

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zvýšenie základného platu starostu o 40 %

