Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo
dňa 28.08.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke

Prítomní:
starosta:

Mgr. Branislav Knechta

Počet poslancov:

7

Prítomní:

5
Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Igor Melicher
Peter Pagáč
Ján Prepelica

Neprítomní

2
Mgr. Marta Porubiaková
Peter Zavaterník

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. Za zapisovateľku určil Ivetu Pauerovú
Starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2./ Kúpna zmluva - pozemky
3./ Úpravy rozpočtu - schválenie kompetencie starostovi obce
4./ Čerpanie rezervného fondu – spolufinancovania schválených projektov:
– Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu
– Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Breznička
– Výstavba Detského ihriska na starom ihrisku
– Nature fitness na starom ihrisku
– Vybavenie zberného dvora na biologicky rozložiteľný odpad v obci Breznička -regionálny
príspevok
5./ Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho
rozhlasu“
6./ Vyradenie drobného majetku zo školskej jedálne
7./ Rôzne
8./ Diskusia

Hlasovanie za schválenie programu rokovania:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

K bodu č. 1 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľka bola určená v úvode.
Mgr. Branislav Knechta, starosta obce za overovateľov zápisnice určil poslancov Petra Pagáča
a Igora Melichera. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Jozefa Hedvigyho a Janu Kuklovú.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
a) berie na vedomie určených overovateľov zápisnice Petra Pagáča a Igora Melichera
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jozef Hedvigy, Jana Kuklová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

K bodu č. 2 Kúpna zmluva - pozemky
Mgr. Branislav Knechta predložil návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov,
nachádzajúcich sa v areáli bývalého JRD, ktoré v podstate využíva obec. Pozemky sa nachádzajú
pod kravínom a v okolí. Informoval, že majitelia nepristúpili na nižšiu cenu, ktorú im ponúkal.
Súhlasili s kúpnou cenou 1 Euro za 1 m2. Konštatoval, že je to dosť veľká suma cca 10.000,- Eur
pre desať vlastníkov, ale je dobré mať pozemky. Je to komplet všetko za plotom. Ďalej uviedol, že
jeden pozemok sa nerieši, lebo ten nejakou chybou presahuje z intravilánu do extravilánu. Na
hranici extravilánu nie je rozdelenie, takže sa to bude musieť riešiť znova v inom procese. Musí sa
to rozdeliť geometrickým plánom, lebo to ide až po družstevnú bytovku. Takže mimo jedného
pozemku je to vlastne všetko.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcimi
1. Ing. Danuša Národová rod. Gáborová, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom Veľká
Ves
č.153, občianka SR
2. Ing. Miroslav Balkovský rod. Balkovský, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx a Ing. Mária
Balkovská rod. Urbančoková nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, obaja trvale bytom Breznička
č. 288, občania SR
3. Elena Kurčíková rod. Železníková, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale bytom Breznička
č. 34, občianka SR
4. Emília Ambróšová rod. Kurčíková, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom Radvanská
508/15, Banská Bystrica - Radvaň, občianka SR
5. Margita Slivková rod. Kurčíková, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale bytom Podháj

2326/41, Banská Bystrica - Kráľová, občianka SR
6. Helena Luptáková rod. Kurčíková, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale bytom Tulská 1,
Banská Bystrica, občianka SR
7. Darina Gréčová rod. Kokavcová, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale bytom 1.mája 531/11,
Kalinovo, občianka SR
8. Vladimír Morháč rod. Morháč, nar. xxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom Breznička č.162,
občan SR
9. Ing. Danka Hlavatá rod. Mydlová, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom Študentská
2732/19, Lučenec, občianka SR
10. MVDr. Bohuslav Almáši rod. Almáši, nar. xxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytom
Rakytovská cesta 6606/39, Banská Bystrica, občan SR
a kupujúcim Obec Breznička, IČO 00315991, so sídlom Breznička č. 206, predmetom ktorej je
kúpa nehnuteľností v kú Breznička, zapísaných na OÚ Poltár odbore katastra nasledovne:
LV č. 422 ako parcela registra „E“ p.č. 491/3orná pôda o výmere 705 m2 v podiele v 1/1.
LV č. 595 ako parcela registra „E“ p.č. 491/5 orná pôda o výmere 1089 m2 v podiele v 1/1.
LV č. 485 ako parcela registra „E“ p.č. 492/2 orná pôda o výmere 2049 m2 v podiele 1/1
LV č. 132 ako parcela registra „E“ p.č. 495/2 TTP o výmere 605 m2, p.č.495/3 TTP o výmere
606 m2, v podiele 1/1
LV č. 589 ako parcela registra „E“ p.č. 494/2TTP o výmere 1198 m2 v podiele pod B1 v 1/1.
LV č. 428 ako parcela registra „E“ p.č. 494/3 TTP o výmere 1205 m2 v podiele pod B1 v 1/1.
LV č. 566 ako parcela registra „E“ p.č. 496/2 orná pôda o výmere 2279 m2 v podiele pod B1
v 1/1.
za kúpnu cenu 9736.- Eur / slovom deväťtisícsedemstotridsaťšesť eur /.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

Kamila Kolpachová sa opýtala koľko bude ešte treba odkúpiť pozemkov.
Starosta odpovedal, že ide o plochu okolo 1500 až 1600 m2 keď sa to rozdelí tam, kde sú rozdelené
tieto parcely. Teraz to má až po družstevnú bytovku približne 5.000 m2. Môže sa to riešiť
geometrickým plánom, alebo počkať na komasáciu pri ktorej sa to určite rozdelí. Komasácia by sa
mala začať na budúci rok. Bude to bezplatné, ale ak to chceme skôr, musíme si zaplatiť
geometrický plán.
K bodu č. 3 Úpravy rozpočtu - schválenie kompetencie starostovi obce
Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil návrh ekonómky Ing. Hýblovej na schválenie uznesenia
na základe ktorého by starosta mohol vykonať nepodstatné zmeny v rozpočte bez obecného
zastupiteľstva.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod 4.
písmeno b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na
položkách aj opakovane do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

K bodu č. 4 Čerpanie rezervného fondu – spolufinancovania schválených projektov:
Mgr. Branislav Knechta starosta informoval, že máme schválené financie na niektoré projekty a je
potrebné schváliť spoluúčasť obce na ich financovaní. Uviedol, že rekonštrukcia miestneho
rozhlasu už prebieha, pán Piater už montuje reproduktory. Dostali sme na to dotáciu 7000 eur
z ministerstva financií. Spolufinancovanie tam je 4319 eur. Na zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Základnej školy sme pôvodne žiadali 112 tisíc, schválených bolo 50 tisíc, čiže tam sa
upravuje rozpočet, ešte to nie je doklepnuté. Minimálna spoluúčasť obce je 2600 eur, ale nevieme
ako to dopadne s rozpočtom, tak aby bol celok dokončený, navrhol spoluúčasť 4000 eur. Na
výstavbu detského ihriska je predbežne schválených 8.300 eur, spoluúčasť by mala byť
3.111 eur. Na nature fitness je dotácia 3.000 eur a spoluúčasť by mala byť 2.733 eur. Informoval, že
mu dnes oznámili, že na vybavenie zberného dvora kde sme v predbežnom schvaľovaní na
niekoľkých úrovniach dostali 25 tisíc, tak v medzirezortnom pripomienkovaní to neprešlo
s odôvodnením, že na takéto projekty sú financie v eurofondoch, že to z regionálneho príspevku
nezafinancujú. Takže to padlo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje spolufinancovanie projektov:
– „Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu“ v sume 4.319,- Eur
– „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Breznička“ v sume
4.000,- Eur
– „Výstavba detského ihriska na starom ihrisku“ v sume 3.111,- Eur
– „Nature fitness na starom ihrisku“ v sume 2.733,- Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje zmenu rozpočtu – zvýšenie čerpania prostriedkov
z rezervného fondu nasledovne:
–

4.319,- Eur

Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu - spoluúčasť

–

4.000,- Eur

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Breznička spoluúčasť

–

3.111,- Eur

Výstavba detského ihriska na starom ihrisku - spoluúčasť

–

2.733,00 Eur Nature fitness na starom ihrisku - spoluúčasť

–

10.000,00 Eur Nákup pozemkov

Kapitálové výdaje spolu 24.163,00 Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

K bodu č. 5 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia
a rozšírenie miestneho rozhlasu“
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že zmluva na rekonštrukciu a rozšírenie rozhlasu vyšla
z verejného obstarávania, kde pán Piater vyšiel ako víťaz a už rozhlas aj montuje.
Peter Pagáč, poslanec sa opýtal, či sa mení všetko.
Starosta odpovedal, že na veľkej časti sa naťahujú nové káble a montujú reproduktory. Rozhlas
bude fungovať duálne. Uviedol, že jedno hniezdo sa umiestni na ulicu pri potoku (Krnáč),
jedno bude pridané v Močiari a v Červeni. Jedno hniezdo sa umiestni aj na ulicu pod cintorínom
(Borák), káble sa tam ťahať nebudú.
Peter Pagáč sa opýtal, či takýto rozhlas je v nejakej obci a či to Piater už niekde robil.
Starosta odpovedal, že Piater to robí už 40 rokov a určite robil aj v Málinci, keďže je odtiaľ.
Uviedol, že Piater garantuje káble na 30 rokov. Ďalej uviedol, že používa hrubé drôty, signál bude
dobrý, nebude mať straty, zvuk bude kvalitný, nastaví to tak, aby sa to neprekrikovalo ako teraz.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Zmluvu o dielo na vykonanie stavebných prác na
stavbe „Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu“ uzatvorenú so zhotoviteľom Marianom
Piaterom Teleservis MEP, Hlavná 88/31, Málinec na sumu 11.318,95 Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

K bodu č. 6 Vyradenie drobného majetku zo školskej jedálne
Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil návrh na vyradenie drobného majetku zo školskej
jedálne. Uviedol, že ide hlavne o teplomery, ktoré už nespĺňajú normy.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje vyradenie drobného neupotrebiteľného majetku
v Školskej jedálni Breznička v sume 61,27 Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Ján Prepelica
0
0

Neprítomní:

2 Mgr. Marta Porubiaková, Peter Zavaterník

K bodu č. 7 Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta navrhol sumou 200 eur podporiť ďalšieho mladého športovca
Milana Sabóa (beh), ktorý získal druhé miesto na majstrovstvách Slovenska v roku 2019 a vlani bol
prvý. Navrhol, aby bola o túto sumu navýšená dotácia pre TJ Tatran Breznička, ktorá formou
preplatenia štartovného, športovej výbavy – botasky, dres, tričko a pod. preplatí športovcovi
predložené bločky.
Igor Melicher navrhol sumu 300 eur.
Peter Pagáč, poslanec uviedol, že by na teplákoch mohol mať nápis Breznička.
Igor Melicher uviedol, že úbor musia mať rovnaký.
Beata Ujpálová uviedla, že máme skvelých športovcov a mohla by sa aspoň raz do roka robiť akcia
na ktorú by boli pozvaní, aby sa občania dozvedeli aké dosiahli úspechy, pretože dedina o tom
nevie. Uviedla, že sme mali Gábora, majstra Slovenska na bicykli a nikto o tom nevedel.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje dotáciu pre TJ Tatran Breznička vo výške 300 Eur
pre športovca - Milan Sabó
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Ján Prepelica
0
0

Neprítomní:

2 Mgr. Marta Porubiaková, Peter Zavaterník

Mgr. Branislav Knechta, starosta pripomenul, že máme schválený nákup štiepkovača. Predložil
prospekt štiepkovača Bystroň Pirba za traktor, výrobcu z Čiech s príslušenstvom. Uviedol, že je to
zaujímavá technológia, je to ako šnek v mlynčeku, neseká, ale melie. Jednoducho sa brúsi, dá sa
pridať systém do vreca. Ak by sa dávala štiepka do menších vriec, vrece by sa mohlo hádzať rovno
do pece. Štiepka by sa využila na kúrenie.
Peter Pagáč, poslanec sa opýtal či nemáme štiepkovač.
Starosta odpovedal, že máme elektrický štiepkovač na 2 cm konáriky, je na družstve v garáži.

Konštatoval, že na haldy konárov je to slabé. Štiepkovač Bystroň Pirba je na haluze do 10 cm.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje nákup štiepkovača Bystroň Pirba s príslušenstvom
vo výške 3.500,- Eur
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Ján Prepelica
0
0

Neprítomní:

2 Mgr. Marta Porubiaková, Peter Zavaterník

Peter Pagáč, poslanec OZ uviedol, že už minule navrhoval zvoz haluzí po obci.
Starosta odpovedal, že na to nemáme ľudí a urobilo sa dosť už tým, že občania majú kde haluze
doviesť.
Peter Pagáč uviedol, že by bolo dobré mať obecného záhradníka napríklad na kosenie cintorínov.
Starosta odpovedal, že to sa predsa robí.
Peter Pagáč uviedol, že jemu okolo chodníka (nad záhradou) nepokosili a Porubiakovej áno. To by
robil ten záhradník.
Starosta uviedol, že vždy berie na projekt ľudí z úradu práce. Konštatoval, že zo svojich peňazí si
ťažko vieme zaplatiť človeka. Ďalej uviedol, že tohto roku sa už tri krát kosil cintorín a tým pádom
aj celá dedina.
Peter Pagáč poďakoval za osvetlenie v školskom dvore, škoda len, že je to na krátkych tyčiach.
Uviedol, že si všimol, že osvetlenie je po celej dedina na krátkych tyčiach. Ďalej upozornil na
drevený, nahnutý, obkvačkaný stĺp pri Plauchovej.
Starosta odpovedal, že nechceli robiť veľkú páku, nevedeli aké tvárnice sú na budove školy. Na
osvetlenie sa používali staré – pôvodné držiaky.
Beata Ujpálová sa opýtala, či by obec nevyšlo lacnejšie, keby zamestnala šikovného dôchodcu, čo
by si chcel privyrobiť.
Starosta odpovedal, že lacnejšie by to nebolo. Konštatoval, že všetko je dosť dobre pokosené.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že zajtra sa uskutoční futbalový turnaj na ktorý všetkých pozýva.
Ďalej uviedol, že Futbalový zväz Slovenska vydal výzvu na infraštruktúru. Uviedol, že by chcel
podať projekt na prerobenie garáže, šatne a WC – vymeniť okná, práčovňu prerobiť na miestnosť
pre rozhodcov. Projekt vypracuje Ján Kubaliak. Ďalej uviedol, že Orange má v obci zlý signál. Bol
sa sťažovať a povedali mu, že sťažnosť musí byť z obecného úradu, musí sa sťažovať viac ľudí,
aspoň desať. Navrhol vyzvať občanov formou SMS, aby prišli podpísať sťažnosť.
Jozef Hedvigy uviedol, že v minulosti obec aj spolu s Mládzovom už podávala sťažnosť na Orange
a nepomohlo to.

K bodu č. 8 Diskusia
Mgr. Branislav Knechta, starosta vyzval občanov, aby sa prihlásili do diskusie.
Kamila Kolpachová sa zaujímala o informácie zo včerajšieho výjazdového zasadania vlády
v Kokave nad Rimavicou na ktorom sa zúčastnil aj starosta.
Starosta vymenoval členov vlády, ktorí sa zúčastnili výjazdového zasadania. Uviedol, že najviac
otázok bolo na ministra Richtera ohľadne kuchárov a obedov zadarmo. Ide sa stavať cesta Mýtna –
Lovinobaňa čo by mohlo pritiahnuť investora. Verejné obstarávanie Mýtna – Kriváň bolo
napadnuté, tak je to trochu spozdené.
Kamila Kolpachová sa zaujímala o naše cesty. Uviedla, že keď „obháňala“ Čičmanca za čistenie
obrubníkov a záplaty na hlavnej ceste, ktoré nie sú ktoviečo, povedal jej, že navrhli nový koberec
na cestu cez Brezničku. Opýtala sa, aká je komunikácia s Ipeľskými tehelňami, lebo SKANIE
lietajú a určite nedodržiavajú päťdesiatku cez dedinu. Jazdia bezohľadne, na úkor bezpečnosti.
Starosta odpovedal, že keď začne s Ipeľskými tehelňami riešiť niečo za dopravu, tak povedia, že
majú externú firmu a má si ich obháňať prostredníctvom polície.
Kamila Kolpachová uviedla, že policajti v Poltári povedia, že nemajú merače rýchlosti. Ďalej
uviedla, že ona nie je partner pre políciu ani tehliarov a komunikovať s nimi má obec.
Starosta sa jej opýtal, čo odporúča napísať pre políciu.
Kamila Kolpachová odpovedala, že aby chodili merať rýchlosť napríklad vtedy, keď tehliari vozia
hlinu.
Starosta uviedol, že keď prejde prvý tehliar, zbadá políciu, ostatným dá vedieť, že je tam polícia
a už tam stoja zbytočne. Myslí si, že tam asi ani veľmi neprekročujú rýchlosť, ale keď je to také
veľké auto, je to nebezpečné aj keď ide päťdesiatkou.
Kamila Kolpachová uviedla, že chodieva k mame na bicykli a je to životu nebezpečné. Chodník od
Kurčíkovcov po pizzériu je strašný, je akurát tak na vytrasenie platničiek, lebo musíte z bicykla aj
zoskočiť, je hrbatý a sú tam tiež vjazdy do brán. Po ceste zase ide tehliarske auto, oproti vám ide
druhé a je mu jedno, že ide cyklista, obieha v dedine.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že policajti sú tu každý druhý deň, len chodia večer.
Starosta uviedol, že pošle písomnú sťažnosť.
Kamila Kolpachová uviedla, že cestári porobili záplaty, ale sú nanič, lebo ich nevedia ani rovno
urobiť, ani krajnicu a tam keď ide náves, tak to trieska. Opýtala sa či je potrebné nejako urgovať
nový koberec. Čičmanec síce hovoril, že bude nový koberec, len nevie či sa ona toho dožije.
Starosta odpovedal, že prisľúbené to je a čo majú v pláne to urobia. Tvrdia, že to bude budúci, alebo
ten ďalší rok.
Monika Košová uviedla, že teraz vyhlasovali výzvu na regionálny príspevok, kde sa môže podať aj
projekt na dofinancovanie rekonštrukcie školy. Treba porozmýšľať čo by sa ešte hodilo, lebo tam
nie je spoluúčasť. Výzva je vyložená do 16. septembra.
Starosta uviedol, že do toho pôjde.
Monika Košová uviedla, že v okrese Poltár už veľmi dobre fungujú dva sociálne podniky
v Hrnčiarskych Zalužanoch a v Utekáči. Vláda na to prispela sumou sto tisíc, len je s tým kus viac
roboty.
Starosta uviedol, že do toho on nejde. Cinobaňa a Kalinovo, ktoré je trikrát väčšie ako Breznička, to
tiež nemajú. Má to riziká. Uviedol, že sociálny podnik funguje tak, že pracovné miesto je dotované
na dva roky. Treba človeka vypiplať, aby bol vhodný na trh práce, poslať ho preč a zobrať na dva

roky nového človeka, čo bude zase dotované. Opýtal sa Košovej odkiaľ má brať ľudí. Uviedol, že
v okrese Poltár zamestnanosť klesla z 22% na 11, alebo dokonca 9%. Tí čo chceli robiť už robia.
Uviedol, že keď nastúpil do funkcie, tak sem chodilo robiť na malé obecné služby dvadsaťdva ľudí
a teraz chodia dvaja.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že tam nemôže robiť človek, ktorý je zamestnaný.
Beata Ujpálová sa opýtala či nám vláda doniesla aj nejaké peniaze, koľko sme dostali a čo ideme
robiť.
Starosta odpovedal, že ak je to pravda, tak sme dostali 40 tisíc na miestne komunikácie.
Beata Ujpálová sa opýtala na ktorú cestu sú určené peniaze.
Starosta odpovedal, že na tú vytúženú, okolo potoka.
Ivan Prepelica sa opýtal či kontrolór je iba na papieri, pretože tu bol iba raz, vtedy keď sa skončili
voľby a odvtedy ho tu nebolo.
Keďže viac bodov programu nebolo, Mgr. Branislav Knechta, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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starosta obce
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