
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  BREŽANOCH 
 

UZNESENIE  
 

Zo 16.  riadneho  Obecného zastupiteľstva, konané dňa  4.7.2017 
v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
l.   Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.  
2.  Všeobecné informácie o aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ a úlohy na ďalšie  
     obdobie. 
3.  Správu  nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za  rok 2016 
  
 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
          
Uznesenie 1/07/2017  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

a.) Program rokovania  obecného zastupiteľstva  č. 16/2017 
b.) Za overovateľov boli určení :  p. Miroslav Janič, Ľuboslav Magač 
c.) Za zapisovateľa bola určená p. Mihaliková 

 
             
Uznesenie 2/07/2017   
Obecné zastupiteľstvo  obce Brežany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v z.n.p.  

a.) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  obce   k záverečnému účtu za rok 
2016  
b.) súhlasí s celoročným hospodárením obce Brežany za rok 2016  bez výhrad 

     c.) obecné zastupiteľstvo  potvrdzuje vykrytie  schodku  hospodárenia v sume 5533,53 eur  
     zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o    
     rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zo zdrojov    
     z minulých rokov a z rezervného fondu..   
 
 
Uznesenie 3/07/2017   
Obecné zastupiteľstvo obce Brežany schvaľuje 

a.) Zmluvu o nájme pozemkov (cintorín)  – číslo parcely C-KN 355, LV 298 – ostatná 
plocha o výmere 3444 m2.  

  
 
Uznesenie 4/07/2017   
Obecné zastupiteľstvo obce Brežany ukladá 

a.) upozorniť obecným rozhlasom, občanov  na zákaz  vypúšťania fekálií do miestneho 
potoka. 

b.) zverejniť v obecnom rozhlase – pre záujemcov o vedenie  kroniky obce Brežany. 
Odmena za vedenie kroniky je 100€ 

Zodp. : starostka obce Mgr. Mária Gumanová 



 
Uznesenie 5/07/2017   
Obecné zastupiteľstvo obce Brežany ukladá 

a.) zakúpiť  materiál pre činnosť DHZ  z poskytnutej dotácie od DPO  
vo výške 1400,00 eur.  

            Zodp. : poslanec , Ivan Guman 
 
 
Uznesenie 6/07/2017   
Obecné zastupiteľstvo obce Brežany ukladá 

a.) Pripraviť slávnosť pre dôchodcov – „Október mesiac úcty k starším“ 
Termín: mesiac október  
Zodp. : starostka obce a poslanci OZ 

 
 
 
 
 
 
Brežany dňa  4.7.2017 
 
 
          Mgr. Mária Gumanová 
         starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


