
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Osrblí konaného dňa 13.4.2022 
__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  poslanci  Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Bc. Pavol Siman  

                   hl. kontrolórka obce  Mgr. Andrea Valašťanová  

 

Ospravedlnený poslanec: Lukáš Trnik 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 13.4.2022  
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice      

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Návrh na schválenie podania žaloby na Krajský súd Banská Bystrica o preskúmanie 

zákonnosti sankčného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia o uložení 

sankcie vo výške 4 000 Eur v správnom konaní ohľadne porušenia §14 odst. 1 písm. j) zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ohľadne zabezpečenia odporu pred medveďom hnedým. 

5. Žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce - IK Produkt s.r.o., Brezno 

6. Rôzne – informácie starostu  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter Siman, ktorý v úvode privítal   

prítomných na zasadnutí a skonštatoval, že sú  prítomní 4 poslanci z celkového počtu 5 a tým 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

 

2. Návrh na schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov 

zápisnice 

Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia a navrhol:  

                            - za zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú    

                            - za overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Zuzana Háazová 

 

K návrhu programu neboli vznesené pripomienky, ani iné návrhy. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh 

Uznesenia a úlohy sa plnia priebežne, zoznam je priložený k zápisnici. 

 

4. Návrh na schválenie podania žaloby na Krajský súd Banská Bystrica o preskúmanie 

zákonnosti sankčného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia o uložení sankcie 

vo výške 4 000 Eur v správnom konaní ohľadne porušenia §14 odst. 1 písm. j) zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch ohľadne zabezpečenia odpadu pred prístupom medveďa  hnedého. 

 

 

 



 

 

5. Žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce - IK Produkt s.r.o., Brezno  

IK Produkt s.r.o., Brezno v zastúpení konateľom spoločnosti Petrom Kňazíkom, doručila 

žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Osrblie za účelom vybudovania 

prístupovej cestnej komunikácii k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých plánuje 

výstavbu rodinných domov a to z dôvodu zmeny prístupovej cesty.  

Prílohou k žiadosti je geometrický plán na odčlenenie pozemkov, ktoré žiada spoločnosť IK 

Produkt s.r.o. odpredať a to: 

- z parcely C -KN č. 1410 o výmere 1275 m2, orná pôda, oddelená časť 737 m2 ako parc. č. 1410/2, 

- z parcely C -KN č. 1411 o výmere 982 m2, orná pôda, oddelená časť 136 m2 ako parc. č. 1410/2, 

- z parcely C -KN č. 1436/1 o výmere 4143 m2, ttp, oddelená časť 229 m2 ako parc. č. 1436/3, 

a parcela C -KN č. 491/2 o výmere 82 m2, ostatná plocha v celosti.       

Celková výmera predmetných pozemkov parc. č. 1410/2, 1436/3 a 491/2 je spolu 1184 m2. 

Predložený geometrický plán na odčlenenie záujmových pozemkov nie je overený katastrálnym 

úradom, má len informačný charakter.  

  

6. Rôzne – informácie starostu obce  

6.1. Štatistický úrad zverejnil mieru inflácie za predchádzajúci rok 2021, táto stúpla na 3,2 %, 

mesačný nájom hotela za rok 2022 sa zvýšil o 35 eur na sumu 1127 eur. 

6.2. SZB Banská Bystrica oznámil začatie výstavby Investičné projekty v NBC koliesková 

dráha a príslušenstvo. 

 

7. Záver 

Starosta obce Bc. Peter Siman poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Hlasovanie o návrhoch uznesení OZ: 
 

K bodu č.2)  Návrh na schválenie programu zasadnutia, zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

 

U z n e s e n i e  OZ  č.   19/2022  

–––––––––––––––––––––--– 

A)  OZ  obce Osrblie   k o n š t a t u j e : 

na zasadnutí OZ sú prítomní 4 poslanci z celkového počtu 5 a tým je OZ spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. 
 

B)  OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e : 

program zasadnutia OZ dňa 13.4.2022 

 

C)  OZ   u r č u j e : 

- zapisovateľku zápisnice Ivetu Kňazíkovú 

- overovateľov zápisnice Martina Leitnera a Zuzanu Háazovú  

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  
Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Pavol Siman  

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č. 19/2022 bolo schválené. 



 

 

K bodu č. 4. Návrh na schválenie podania žaloby na Krajský súd Banská Bystrica 

o preskúmanie zákonnosti sankčného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia 

o uložení sankcie vo výške 4 000 Eur v správnom konaní ohľadne porušenia §14 odst. 1 písm. 

j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ohľadne zabezpečenia odporu pred medveďom hnedým. 

 

U z n e s e n i e  OZ  č. 20/2022 

–––––––––––––––––––––––––– 
OZ  obce Osrblie   s c h v a ľ u j e: 

podanie žaloby na Krajský súd Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti doručeného 

sankčného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia o uložení sankcie pre obec 

Osrblie vo výške 4 000 Eur v správnom konaní ohľadne porušenia §14 odst. 1 písm. j) zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ohľadne zabezpečenia odporu pred medveďom hnedým. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  20/2022 bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 5/  Žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce - IK Produkt s.r.o., Brezno  

IK Produkt s.r.o., Brezno v zastúpení konateľom spoločnosti Petrom Kňazíkom, doručila 

žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Osrblie za účelom vybudovania 

prístupovej cestnej komunikácii k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých plánuje 

výstavbu rodinných domov a to z dôvodu zmeny prístupovej cesty.  

Prílohou k žiadosti je geometrický plán na odčlenenie pozemkov, ktoré žiada spoločnosť IK 

Produkt s.r.o. odpredať a to: 

- z parcely C -KN č. 1410 o výmere 1275 m2, orná pôda, oddelená časť 737 m2 ako parc. č. 1410/2, 

- z parcely C -KN č. 1411 o výmere 982 m2, orná pôda, oddelená časť 136 m2 ako parc. č. 1410/2, 

- z parcely C -KN č. 1436/1 o výmere 4143 m2, ttp, oddelená časť 229 m2 ako parc. č. 1436/3, 

a parcela C -KN č. 491/2 o výmere 82 m2, ostatná plocha v celosti.       

Celková výmera predmetných pozemkov parc. č. 1410/2, 1436/3 a 491/2 je spolu 1184 m2. 

Predložený geometrický plán na odčlenenie záujmových pozemkov nie je overený katastrál. 

úradom, má len informačný charakter.  

 

U z n e s e n i e  OZ  č.   21/2022 

–––––––––––––––––––––––––– 
A/   OZ  obce Osrblie   n a v r h u j e: 

odpredať pozemky odčlenené  geometrickým plánom parc. č. 1410/2, 1436/3 a parc. č. 491/2,  

spolu o výmere 1184 m2 žiadateľovi IK Produkt s.r.o. Brezno, ktoré sú susediacimi pozemkami 

s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa  chce vybudovať prístupovú cestu na tieto pozemky 

z dôvodu zmeny prístupovej cesty. Predmetné pozemky sú s ohľadom na ich výmeru 

a hospodársku neefektívnosť zo strany obce nevyužité a nadbytočné, 
B/   OZ  obce Osrblie  d o p o r u č u j e: 

žiadateľovi, aby overil predložený geometrický plán na odčlenenie parciel Okresným úradom Brezno,  

katastrálnym odborom  

 



 

Hlasovanie o návrhu uznesenia  

Celkový počet poslancov: 5 - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová,  Lukáš Trnik, 

                                                Pavol Siman 

Prítomní: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Za uznesenie: 4 poslanci - Martin Leitner, Matej Schvarzbacher, Zuzana Háazová, Pavol Siman 

Proti: 0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenie OZ  č.  21/2022 bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.. 

 

 

OZ  obce Osrblie  berie na vedomie 

Informácie starostu obce 

 

 

Zápis vyhotovila:  Kňazíková Iveta  

 
 

 

 

.......................................................                                           ............................................ 

           Bc. Peter Siman                                                                      Martin Leitner 

              starosta obce                                                                  zástupca starostu obce 

    

                                          

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.................................................                                               ................................................. 

      Matej Schvarzbacher                                                                  Martin Leitner 

      overovateľ zápisnice                                                              overovateľ zápisnice 


