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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breza,
konaného dňa 2.júna 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce
Poslanci:

Betík Anton
Mgr. Hládeková Emília
Kolena Anton
Kormaňák Stanislav
Ing. Ľubová Ľubica
Matejčíková Oľga
Ing. Maťovčík Jozef
Sitárik Peter
Bc. Volček Jozef

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Serdelová Alena, hlavný kontrolór obce
PaedDr. Rabčanová Eva, riaditeľka ZŠ s MŠ
Verejnosť: ---------PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2016
5. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2017
7. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2017
8. Úprava rozpočtu r. 2017
9. Informácie o predloţených projektoch
10. Zámenná zmluva Kubolek Ján
11. Stará škola-zámer vyuţitia
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr.Hládeková Emília, Sitárik Peter
Návrhová komisia:
Ing.Ľubová Ľubica, Bc.Volček Jozef
Zapisovateľka:
Mária Durčáková
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Návrhy:
Starosta obce z dôvodu nedoriešených spoluvlastníckych vzťahov Jána Kuboleka navrhol
vypustiť z programu rokovania bod 10.
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Interpelácie
4. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2016
5. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2017
7. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2017
8. Úprava rozpočtu r. 2017
9. Informácie o predloţených projektoch
10. Stará škola-zámer vyuţitia
11. Rôzne
12. Záver
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K bodu 3. Interpelácie
Ing. Jozef Maťovčík – pripomienka –vytekajúca voda pri Helene Štejerovej
Oľga Matejčíková - mala pripomienku ohľadom skál pod mostom
Ing. Ľubica Ľubová- pripomienka- pri Nodţákových odstavené auto v kriţovatke
- vŕby pri priehradnom múre
Stanislav Kormaňák- pripomienka- parkovisko pri štadióne
Peter Sitárik – pripomienka ohľadom osvetlenia na Košári II.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 10/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Interpelácie
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2016
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a predniesla správu
hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej činnosti za rok 2016. Po prečítaní správy neboli
ţiadne otázky zo strany poslancov. Správa hlavného kontrolóra obce Breza o kontrolnej
činnosti za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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Uznesenie č. 11/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti za rok 2016.
K bodom 5. a) Návrh záverečného účtu obce Breza za rok 2016 a b) Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Breza za rok 2016
K tomuto bodu boli starosta obce a poslanci informovaní o rozpočte obce Breza za rok 2016,
rozbore plnenia príjmov za rok 2016, rozbore čerpania výdavkov za rok 2016,
prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2016, tvorbe a pouţití prostriedkov
peňaţných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu, bilancií aktív a pasív k 31.12.2016,
prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016, hospodárenie príspevkových organizácií, prehľad
o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z., podnikateľská činnosť, finančné usporiadanie vzťahov voči:
zriadeným a zaloţeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí, rozpočtom VÚC a hodnotenie plnenia programov obce.
Keďţe obec v roku 2016 vytvorila prebytok v sume 132 706,47 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu v sume 132 706,47 EUR
pouţiť na tvorbu rezervného fondu.
Záverečný účet obce Breza za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta obce navrhol pouţitie finančných prostriedkov v sume 14 500,00 EUR z rezervného
fondu na zaplatenie faktúry firme DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., Stará
Ves 271. 029 53 Breza – Poţiarna zbrojnica-výmena vrát a zateplenie stropu.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce p. Alenu Serdelovú o podanie správy - Odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Breza za rok 2016. Hlavná kontrolórka odborné
stanovisko predniesla všetkým prítomným a odporučila poslancom OZ vyjadriť súhlas a
schváliť Záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
Odborné stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č.12 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
1. Záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie bez výhrad za rok 2016
2.
2.1. prebytok hospodárenia v sume 132 706,47 EUR , zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.2. pouţitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 132 706,47 EUR.
a) berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Breza a celoročné
hospodárenie bez výhrad za rok 2016.
K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza za II. polrok 2017
V tomto bode vystúpila kontrolórka obce Breza Alena Serdelová a informovala starostu obce
a prítomných poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breza
na II. polrok 2017. Po prečítaní návrhu neboli ţiadne otázky zo strany poslancov. Po tomto
dal starosta hlasovať, kto je za návrh. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza
na II. polrok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 13/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2017.
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K bodu 7. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2017
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla rozpočet a skutočnosť k 31.3.2017 za
Obec Breza a Základnú školu s materskou školou Breza. Po prečítaní návrhu neboli ţiadne
otázky zo strany poslancov. Rozpočet a skutočnosť k 31.03.2017 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 14/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
čerpanie rozpočtu k 31.3.2017
K bodu 8. Úprava rozpočtu r. 2017
V tomto bode vystúpila Mária Durčáková a predniesla návrh na schválenie úpravy rozpočtu r.
2017. Táto úprava sa týka tak príjmov ako aj výdavkov. Po prečítaní návrhu neboli ţiadne
otázky zo strany poslancov. Úprava rozpočtu r. 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 15/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b) berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods.2
zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov
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K bodu 9. Informácie o predložených projektoch
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s projektami:
1. Komplexné zníţenie spotreby elektrickej energie pri prevádzke materskej školy v Brezek projektu treba doplniť potvrdenie, ţe firma nie je v reštruktualizácii
2. Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základnej školy v Breze obstaraním odborných
učební a kniţnice- hodnotenie projektového zámeru - pozitívne hodnotenie, starosta podal
návrh na predloţenie ţiadosti o NFP
3. Detské ihrisko- podaný projekt na Úrad vlády SR
4. Starosta informoval o projekte v rámci programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020-o
pozvaní seniorov v rámci Euroregiónu Beskydy dňa 13.júna 2017 na jednodňové stretnutie.
Starosta oslovil Jednotu dôchodcov a oboznámil predsedníčku s pozvaním
a zorganizovaním členov
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 16/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie o projektoch
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
a) schvaľuje
-predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „ Zlepšenie kľučových kompetencií ţiakov
základnej školy v Breze obstaraním odborných učební a kniţnice“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5.500,00 Eur
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
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K bodu 10. Stará škola- zámer využitia
V tomto bode vystúpil starosta obce a informoval prítomných poslancov o podaných
ţiadostiach :
1.Stanislav Papajík, bytom Breza č.118- podal ţiadosť o odpredaj pozemkov pod starou
školou:
parc.č.370, 102m2, v podiele 7/14 -51 m2
parc.č.371, 53m2, v podiele 1/1-53 m2
parc.č.372, 25 m2, v podiele 810/1296-16 m2
a plechový sklad pri starej škole za cenu 8.000,00 eur
2.Ivana Betíková, Breza č.172-ţiadosť o prenájom nebytových priestorov –bývalá kuchyňa,
predajňa zmrzliny, malá miestnosť slúţiaca ako sklad. Priestor by bol vyuţívaný na
poskytovanie cateringových sluţieb.
3.Katarína Paţítková, Lomná 85-ţiadosť o prenájom priestorov za účelom prevádzkovania
kaderníckeho salónu
4.Ľuboš Betík, Breza 164-ţiadosť o prenájom priestorov v budove starej školy
5.Jednota dôchodcov Breza- majú záujem o miestnosť na stretnutia
Starosta podal návrh na vytvorenie komisie v zloţení: Anton Betík, Anton Kolena
a Ing.Ľubica Ľubová
Komisia preskúma priestory k ţiadostiam a navrhne výšku nájmu za voľné priestory v budove
starej školy.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie k odpredaju pozemkov a plechového skladu pri starej
škole a vytvorenie komisie na posúdenie ţiadosti na prenájom starej školy a výšky nájmu.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 17/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
1.ţiadosť Stanislava Papajíka, bytom Breza č.118- odpredať pozemky pod starou školou:
parc.č.370, 102m2, v podiele 7/14 -51 m2
parc.č.371, 53m2, v podiele 1/1-53 m2
parc.č.372, 25 m2, v podiele 810/1296-16 m2
a plechový sklad pri starej škole za cenu 8.000,00 eur
2. komisiu v zloţení :Anton Betík, Anton Kolena a Ing.Ľubica Ľubová

8

K bodu 11. Rôzne
V tomto bode starosta informoval o :
1.ţiadosti Ivany Betíkovej, bytom Breza č.172 o predĺţenie nájomnej zmluvy na priestory
v Pizzérii Oskarka.
Starosta podal návrh, spolu so starou školou –bude sa zaoberať vytvorená komisia
2.Ţiadosť o zvýšenie poplatku za káblovú televíziu
Poslanci sa vyjadrili, ţe s tým by mali súhlasiť občania.
3.Sťaţnosti na odvolanie riaditeľky školy. Poslanci skonštatovali, ţe podané informácie
v ţiadosti nie sú dôvodom na odvolanie riaditeľa školy.
4. Plánovanej akcii do druţobnej obce v ČR-Ostravíc v mesiaci júl
V tomto bode vystúpila tieţ predsedníčka komisie kultúry a oboznámila prítomných
o pripravovaných akciách-Deň rodiny 11.6.2017 o 13.30 hod.
Hlasovanie
Za: 9 : Betík Anton, Mgr. Emília Hládeková, Kolena Anton, Kormaňák Stanislav, Ing.
Ľubová Ľubica, Matejčíková Oľga, Ing. Maťovčík Jozef, Sitárik Peter, Bc.Volček Jozef
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 18/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie
Starosta na záver poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.45 h.
Zapísala: Mária Durčáková
Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Emília Hládeková..............................................
Peter Sitárik................................................................
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Breze
konaného dňa 2. júna 2017

Uznesenie č. 10/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Interpelácie
Uznesenie č. 11/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti za rok 2016.
Uznesenie č.12/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
3. Záverečný účet obce Breza a celoročné hospodárenie bez výhrad za rok 2016
4.
4.1. prebytok hospodárenia v sume 132 706,47 EUR , zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.2. pouţitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 132 706,47 EUR.
a) berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Breza a celoročné
hospodárenie bez výhrad za rok 2016.

10

Uznesenie č. 13/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Breza na II. polrok 2017.
Uznesenie č. 14/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
čerpanie rozpočtu k 31.3.2017

Uznesenie č. 15/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
b) berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods.2
zákona č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov
Uznesenie č. 16/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie o projektoch
a) schvaľuje
-predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „ Zlepšenie kľučových kompetencií ţiakov
základnej školy v Breze obstaraním odborných učební a kniţnice“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

11

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5.500,00 Eur
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtov obce
Uznesenie č. 17/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi Stanislav Papajík, Breza č.118 a Obec Breza, IČO 00314412.
Predávajúci predáva pozemky registra E-KN parc.č 370, druh pozemku trvalé trávne porasty
o výmere 102 m2 v podiele 7/14 v k.ú. Breza, E-KN parc.č 372, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v podiele 810/1296 v k.ú. Breza, E-KN parc.č 376, druh
pozemku orná pôda o výmere 219 m2 v podiele 20/200 v k.ú. Breza, E-KN parc.č 371, druh
pozemku zastavané plochy a návoria o výmere 53 m2 v podiele 1/1 v k.ú. Breza .
a plechový sklad pri starej škole za cenu 8.000,00 eur
2. komisiu v zloţení :Anton Betík, Anton Kolena a Ing.Ľubica Ľubová
Uznesenie č. 18/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Breza v súlade § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) berie na vedomie
informácie
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