Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Breznica,
konaného dňa 22.05.2017 o 17:00 hod. na Obecnom úrade Dolná Breznica
K bodu 1/
Zasadnutie zahájil a prítomných poslancov / Miščíová, Lencsésová, Jurgová, Burmek,
Cocher, Egly, Mgr. Jamborová - ospravedlnená / privítal starosta obce Ing. Lukáš Pekara.
Za overovateľov určil: p. Burmek Jozef
Ing. Miščíová Barbora
K bodu 2/
Doplnenie programu zastupiteľstva o body :
12/ Nákup nábytku do kuchyne MŠ – stoličky do jedálne
13/ Umiestnenie dopravného zrkadla
14/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
15/ Odmena hlavného kontrolóra
16/ Rekonštrukcia schodov v KD
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3/
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór Jozef Baška, ktorý konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorú
predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Baška.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena na parcelu KN E 525/6 orná pôda o výmere 79 m2 zapísanej na LV č. 405 v k. ú.
Dolná Breznica z dôvodu výstavby kanalizácie. Ide o úsek cesty, ktorý odpredal p. Virga
obci Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou p. Michalkovej a Kozákovej o odkúpení
parcely KN E 460/101 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 874 m2 zapísanej na LV č. 405
v k. ú. Dolná Breznica. Ide o parcelu, ktorú majú ohradenú a užívajú ju. Pán Kozák Rudolf,
ich otec poskytol obci Dolná Breznica za danú parcelu už v minulosti zálohu o výške 1500,€. Cena za 1 m2 je 4,59 €, celková cena za pozemok činí 4011,66 €. Obecné zastupiteľstvo
schválilo zámer odpredať parcelu KN E 460/101 v k. ú. Dolná Breznica p. Michalkovej
a Kozákovej.

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici sa zaoberalo záverečným účtom obce Dolná
Breznica za rok 2016, ku ktorému podal stanovisko hlavný kontrolór obce a potom ho
schválilo s výhradami uvedenými v stanovisku hlavného kontrolóra nasledovne:
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 s výhradami uvedenými
v stanovisku hlavného kontrolóra.
B. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 69.164,56 € nasledovne:
1. vyrovnať schodok finančných operácií vo výške 66.226,05 €
2. odpočítať účelovo určené finančné prostriedky vo výške 2.326,68 €, ktoré neboli
vyčerpané v roku 2016 a do rozpočtu na rok 2017 sa zaradia ako príjmová finančná
operácia s položkou 453.
C. Použitie takto usporiadaného prebytku vo výške 611,83 € prideliť celý do rezervného
fondu na havárie a mimoriadne udalosti.
Podľa §10 ods.9/ Zák. č. 583/2004 Z. z. prostriedky rezervného fondu môže obec na základe
rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré
vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 3 podľa predloženej prílohy č. 3
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo petíciou občanov záhradkárskej osady Prúdy, ktorý
žiadajú opravu miestnej komunikácie. Keďže komunikácia nie je vo vlastníctve Obce Dolná
Breznica ale vlastníkom je SPF, nie je táto oprava možná. Túto cestu využívajú aj Lesy SR pri
ťažbe dreva, preto poslanci poverili starostu obce Ing. Lukáša Pekaru a jedného poslanca
obecného zastupiteľstva vyvolať rokovanie s Lesmi SR. Keďže na Prúdoch bývajú a túto
cestu aj využívajú občania Dolnej Breznice, poslanci poverili starostu obce zistiť cenu tatry
makadamu, rozviesť a záhradkári dali prísľub, že si makadam rozhrnú sami.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

K bodu 10/
Starosta obce priebežne informoval o prípravách na hodové slávnosti, ktoré budú v sobotu,
dňa 01.07.2017 .V programe vystúpia heligónkarky sestry Lenka a Evka Bacmaňákové,
Vlado Olejka, zabávači Kajzer a Meluš, hudobná skupina Senzus, ktorá bude hrať aj na
tanečnej zábave. Na základe žiadosti o dotáciu obec dostala finančné prostriedky vo výške
1000,- € od Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informáciu o prípravách na hodové
slávnosti.

K bodu 11 /
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol poslancom žiadosť Mgr. Čerňanovej na zakúpenie
nového nábytku do Školskej jedálne pri MŠ Dolná Breznica. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zakúpenie nábytku do výšky najviac 1.000,- €, ale len v prípade, že bude neúspešný podaný
projekt na vybavenie školskej jedálne.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 12/
Starosta obce Ing. Lukáš Pekara predniesol poslancom žiadosť občanov Dolnej BrezniceVraník Ľubomír č. d. 317, Šimo Martin č. d. 318, ,Provazníková Jarmila č. d. 320, Barek Igor
č. d. 321, Valentíny Michal č. d. 322 a Mičuda František č. d. 323 o umiestnenie dopravného
zrkadla z dôvodu zlej viditeľnosti pri výjazde na hlavnú cestu. Obecné zastupiteľstvo
neschválilo zakúpenie dopravného zrkadla z rozpočtu obce, súhlasia s jeho umiestnením pri
výjazde na hlavnú cestu, dopravné zrkadlo si musia horemenovaní obyvatelia Dolnej Breznice
zakúpiť na vlastné náklady ako aj obyvatelia inej novovybudovanej ulice.
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

K bodu 13/
Starosta obce predniesol poslancom Oznámenie p. Jozefa Bašku o vzdaní sa funkcie hlavného
kontrolóra v obci Dolná Breznica k 01.07.2017. Starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva sa dohodli, že dňa 23.05.2017 bude vyhlásená v obci Dolná Breznica „Voľba
hlavného kontrolóra“. Zároveň starosta obce navrhol kontrolórovi obce p. Jozefovi Baškovi
odmenu za vykonanú prácu.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra“
dňom 23.05.2017.
Poznámka :
Podľa § 18a Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení : „Deň konania voľby hlavného kontrolóra
vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred
dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky
je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní“.

Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/
Starosta obce informoval poslancov o prebehnutej rekonštrukcií KD navrhol poslancom
rekonštrukciu vstupných schodov do KD, cena za materiál a prácu na základe cenovej ponuky
p. Milana Eglyho činí 993,- €. Poslanci schválili rekonštrukciu vstupných schodov do KD.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na záver v diskusií p. Egly Miroslav ako veliteľ DHZ Dolná Breznica predniesol poslancom
žiadosť o preplatenie sumy za opravu hasičskej striekačky, ktorá je 992,- €. Poslanci
obecného zastupiteľstva schválili preplatenie 992,- € za opravu hasičskej striekačky
z rozpočtu obce.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusií vystúpila p. Jurgová, požiadala o príspevok na farbu na plot pri kostole. Starosta
obce prisľúbil pomoc.
P. Cocher upozornil na orezanie tuje pri výjazde z areálu bývalého družstva – firma Stavebné
profily, ktorá zabraňuje vo výhľade na hlavnú komunikáciu, orezanie konárov pri výjazde od
cintorína, pri p. Kuvikovi Petrovi.
A taktiež sa riešila problematika spomaľovačov na ceste, keďže p. Lencsés Tibor sa sťažoval
na zvýšený pohyb áut od Dolného mosta na hlavnú cestu a hlavne nákladné automobily, ktoré
nedodržiavajú rýchlosť.
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dolnej Breznici, dňa 22.5.2017
Zapísala :

Mgr. Eva

Kalusová

Overovatelia zápisnice : Burmek Jozef

Ing. Miščíová Barbora

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

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

Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Breznici ,
konaného dňa 22.05.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Breznica prijalo na svojom zasadnutí dňa 22.05.2017 tieto
uznesenia:
Uznesenie č. 19/2017
OZ schvaľuje program zastupiteľstva dňa 22.05.2017 a doplnenie programu o body :
12/ Nákup nábytku do jedálne MŠ
13/ Umiestnenie dopravného zrkadla na výjazd cesty - nová ulica
14/ Vyhlásenie hlavného kontrolóra - výberové konanie
15/ Odmena kontroĺóra
16/ Rekonštrukcia schodov do KD
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici
z predchádzajúceho riadneho zasadnutia.

berie

na

vedomie

kontrolu

plnenia

uznesení

Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Dolná Breznica za rok 2016.
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o
zriadení vecného bremena na parcelu KN E 525/6 orná pôda o výmere 79 m2 zapísanej na LV
č. 405 v k. ú. Dolná Breznica z dôvodu výstavby kanalizácie. Ide o úsek cesty, ktorý odpredal
p. Virga obci Dolná Breznica.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo zámer odpredať obecný pozemok
prípadom hodným osobitného zreteľa a to parcelu KN E 460/101 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 874 m2 zapísanej na LV č. 405 v k. ú. Dolná Breznica. Ide o parcelu, ktorú p.
Michalková a p. Kozáková majú ohradenú a užívajú ju. Pán Kozák Rudolf, ich otec poskytol
obci Dolná Breznica za danú parcelu už v minulosti zálohu vo výške 1500,- €, ktorá slúžila na
zakúpenie parcely slúžiacej na rozšírenie miestneho cintorína. Cena za 1m2 je 4,59 €, celková
cena za pozemok činí 4011,66 €.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje

Zdržal sa: 0

A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 s výhradami uvedenými
v stanovisku hlavného kontrolóra.
B. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 69 164,56 € nasledovne :
1. vyrovnať schodok finančných operácií vo výške 66 226,05 €
2. odpočítať účelovo určené finančné prostriedky vo výške 2 326,68 €, ktoré neboli
vyčerpané v roku 2016 a do rozpočtu na rok 2017 sa zaradia ako príjmová finančná
operácia s položkou 453.
C. Použitie takto usporiadaného prebytku vo výške 611,83 € prideliť celý do rezervného
fondu na havárie a mimoriadne udalosti.
Podľa §10 ods. 9 /Zák. č. 583/2004 Z. z. prostriedky rezervného fondu môže obec na základe
rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré
vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo úpravu rozpočtu č. 3 podľa predloženej
prílohy.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
v Dolnej Breznici neschválilo opravu miestnej komunikácie
v záhradkárskej osade Prúdy, ktorá bola predmetom petície občanov zo záhradkárskej osady
Prúdy, pretože Obec Dolná Breznica nie je vlastníkom parcely KN E 154 - trvalé trávne
porasty vo vlastníctve Slovenskej republiky, zapísanej na LV č. 1197, ktorá slúži ako miestna
komunikácia.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici poverilo starostu obce Ing. Lukáša Pekaru a jedného
poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolná Breznica vyvolať rokovanie s Lesmi SR
o pomoci s opravou miestnej komunikácie – KNE 154 v k. ú. Dolná Breznica, ktorú
využívajú na ťažbu dreva.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo kúpu jednej tatry makadamu na vyrovnanie
povrchu miestnej komunikácie v záhradkárskej osade Prúdy, tým že záhradkári si makadam
rozvezú svojpomocne.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schvaľuje hlavnému kontrolórovi Jozefovi Baškovi
odmenu vo výške 30 % z mesačného platu za obdobie od začiatku funkčného obdobia

08.10.2013 do skončenia funkčného obdobia čiže do 30.06.2017 v zmysle §18 c ods. 5 zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.. Súčet platov za uvedené obdobie predstavuje 3570,- € ,
uvedená odmena vo výške 30 % predstavuje 1071,- € brutto. Odmena 1045,50 € sa vyplatí vo
výplatnom termíne za 05/2017 a odmena 25,50 € za jún sa vyplatí vo výplatnom termíne za
06/2017. Odmena sa poskytuje za dobre vykonanú prácu a cenné rady, ktoré boli obci
poskytnuté počas celého jeho funkčného obdobia.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo zakúpenie nábytku – stoličiek do jedálne
MŠ vo výške najviac 1000,- € len v prípade, že bude neúspešný projekt na vybavenie školskej
jedálne.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici neschválilo zakúpenie dopravného zrkadla
z rozpočtu obce. Dopravné zrkadlo si musia obyvatelia danej ulice zakúpiť na vlastné náklady
a osadiť tak, aby bol zabezpečený bezpečný výjazd na hlavnú cestu.
Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo :
a) prerokovalo z dôvodu skončenia funkčného obdobia voľbu hlavného kontrolóra obce,
b) určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 0,07 úväzku = 11 hodín mesačne
c) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica na deň 10.08.2017
v sále Kultúrneho domu v Dolnej Breznici, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu
riadneho zasadnutia OZ.
d) poveruje pracovníčku OcÚ, aby v termíne podľa §18 a ods. 2/ zák. č. 369/1990 v platnom
znení (40 dní pred dňom konania voľby) zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli obce, vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase a na internetovej stránke
obce.
e) určuje požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- 5 rokov praxe v kontrole alebo samospráve,
- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, bezúhonnosť,
Písomná prihláška musí obsahovať: Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktné údaje (telefón), Profesijný životopis
K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
Úradne overenú fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení za účelom voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Breznica
na rokovaní OZ Dolná Breznica. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu
a podmienky jeho odvolania,
Kópie dokladov preukazujúce odbornú prax, príp. čestné prehlásenie o odbornej praxi

Informáciu, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
Termín doručenia prihlášok je do 03.07.2017 do 15,00 hod. na adresu: Obec Dolná Breznica,
Obecný úrad, 020 61 Dolná Breznica 61 v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK –
NEOTVÁRAŤ“ .
a) schvaľuje komisiu na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra v zložení: predseda
komisie – Mgr. Jamborová Katarína, členovia PaedDr. Lencsésová Anna a p. Burmek Jozef,
ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 06.07.2017 o 17,00 hod. na
Obecnom úrade v Dolnej Breznici.
O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia a ktorá sa bude
predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica
musí obsahovať údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených, menný
zoznam kandidátov, ktorý splnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb
prítomných pri otváraní obálok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
Kandidát, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný
do 5 dní odo dňa otvorenia obálok.
b) ustanovuje spôsob voľby hlavného kontrolóra Dolná Breznica tajným hlasovaním
Spôsob voľby hlavného kontrolóra.
1. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na
zasadnutie OZ Dolná Breznica dňa 10.08.2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra“ v časovom rozsahu max. 5 minút.
2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočíta hlasy a vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje:
Počet prítomných poslancov
Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
Výsledok voľby, resp. II. kolo voľby
Meno zvoleného kandidáta
1. Na tajné hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.
2. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska
a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený úradnou pečiatkou obce Dolná
Breznica.
3. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
4. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
c) určuje deň nástupu do práce zvoleného hlavného kontrolóra dňa 01.09.2017.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo rekonštrukciu schodov do KD za cenu
993,00 € na základe cenovej ponuky p. Milana Eglyho. Cena zahŕňa materiál aj prácu.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici schválilo preplatenie sumy vo výške 992,- € za
opravu hasičskej striekačky z rozpočtu obce.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

V Dolnej Breznici, dňa 22.05.2017
Zapísala: Mgr. Kalusová Eva

Zdržal sa: 0

