Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo
dňa 04.06.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke
Prítomní:
starosta:
Počet poslancov:
Prítomní:

Mgr. Branislav Knechta
7
6
Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Igor Melicher
Mgr. Marta Porubiaková
Ján Prepelica
Peter Zavaterník

Neprítomný
1 Peter Pagáč
Zamestnankyňa obce: Iveta Pauerová
Ďalší prítomní:
občania – podľa prezenčnej listiny
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Branislav Knechta, starosta obce, ktorý
všetkých prítomných privítal. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a preto je zasadnutie uznášania schopné.
Starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2./ Schválenie Zámennej zmluvy
3./ Rôzne
4./ Záver
Hlasovanie za schválenie programu rokovania:
ZA:
6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková,
Ján Prepelica, Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ:
1 Peter Pagáč
K bodu č. 1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Mgr. Branislav Knechta, starosta za zapisovateľku určil Ivetu Pauerovú, za overovateľov zápisnice
určil poslancov Jozefa Hedvigyho a Jána Prepelicu. Do návrhovej komisie navrhol poslankyne Janu
Kuklovú a Mgr. Martu Porubiakovú.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
a) berie na vedomie určených overovateľov zápisnice Jozefa Hedvigyho a Jána Prepelicu
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana Kuklová, Mgr. Marta Porubiaková
Hlasovanie:
ZA:
6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková,
Ján Prepelica, Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

NEPRÍTOMNÝ:

1 Peter Pagáč

K bodu č. 2./ Schválenie Zámennej zmluvy
Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil návrh na schválenie zámennej zmluvy. Uviedol, že cesta,
ktorú označujeme ako „Cesta za mlynom“ nevedie tadiaľ, kadiaľ je zakreslená na mape. Na mape je
zakreslená na lúke a v skutočnosti ide vedľa, po pozemkoch občanov, resp. manželských párov.
Rozhodol sa, že by to bolo dobré zameniť, pretože ak sa bude s cestou niečo robiť, prípadne
budeme žiadať peniaze, cesta musí byť vo vlastníctve obce. Uviedol, že bol urobený geometrický
plán, kde dochádza k zámene pozemkov – 3 m2, 50 m2 a 47 m2, kde obec dopláca 36 eur
manželom Borákovcom. Zmluvu poslanci dostali na preštudovanie. Informoval, že zajtra ide
zmluvu podpísať, je dohodnuté stretnutie so všetkými účastníkmi.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
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 Ján 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, 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.
Hlasovanie:
Za:

6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Peter Zavaterník
0
0
1 Peter Pagáč

K bodu č. 3./ Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce predložil žiadosť nového prevádzkovateľa potravín.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
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
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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
6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica,
Peter Zavaterník
0
0
1 Peter Pagáč

Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že aj keď v programe nie je diskusia, ak má niekto z občanov
niečo dôležité, môže sa vyjadriť.
Poslanec Ján Prepelica konštatovala, že v obci sa stále niečo deje – buduje, tak by chcel, aby poslanci aj
občania starostu podporili v jeho úsilí, aby zotrval v takom nasedení. Uviedol, že najlepšia podpora by bola
finančné ohodnotenie. Navrhol, aby bol starostovi zvýšený základný plat o 30 – 40 %.
Poslankyňa Jana Kuklová uviedla, že starosta si to určite zaslúži, aj za predchádzajúce volebné obdobie.
Poslankyňa Mgr. Marta Porubiaková uviedla, že je tiež za zvýšenie.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zvýšenie základného platu starostu o 40 %
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica,
Peter Zavaterník
0
0
1 Peter Pagáč

Poslanec Igor Melicher navrhol upraviť – očistiť základy na starom ihrisku. Konštatoval, že počasie je dobré,
mohlo by sa to tohto roku aspoň pripraviť.
Starosta uviedol, že na uvedenej úprave sa bude pracovať. Uviedol, že zhruba boli pokosené priestranstvá
v dedine a už je potrebné kosiť cintorín.
Beáta Ujpálová konštatovala, že 40-percentným zvýšením platu starosta stratí popularitu. Je to odrazu 680
eur navyše. Uviedla, že ona by to spravila na dva razy.

Poslanec Peter Zavaterník uviedol, že starosta mal päť rokov len základný plat a ostatní starostovia len
nastúpili do funkcií a hneď mali 60% príplatok.
Starosta uviedol, že ostatní starostovia majú už od decembra minimálne 30%, len jeden má 20%.
Alžbeta Melová uviedla, že by bolo potrebné urobiť prístrešok pri Dome smútku.
Starosta uviedol, že sa budeme uchádzať o nejaký projekt. K poznámkam z predchádzajúcich zastupiteľstiev
k zadlžovaniu obce uviedol, že v dnešnej dobe sú výhodné úvery. Uviedol, že je lepšie zobrať úver, niečo
postaviť, ako čakať desať rokov a potom niečo urobiť. Je lepšie desať rokov užívať cesty, mať ich. Splácanie
úveru ani nezbadal, naďalej zamestnáva ľudí evidovaných na Úrade práce, peniaze mu nikde nechýbajú, nie
je to taká veľká položka. Ďalej uviedol, že v rekonštrukcii ciest sa bude pokračovať. Pokúsi sa získať
peniaze, alebo sa bude pokračovať z našich. Ak by mali byť budúci rok, tak počkáme.

K bodu č. 4 Záver
Keďže viac bodov programu nebolo, Mgr. Branislav Knechta, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

I. overovateľ
Jozef Hedvigy, poslanec OZ

Zapísala: Pauerová

II. overovateľ
Ján Prepelica, poslanec OZ

